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Epígrafe 
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know, explore, conquer, in order to live, breathe and move better in it.  
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Resumo 

Com esta pesquisa, teve-se por objetivo elaborar, aplicar e analisar uma abordagem de ensino de conceitos 

geométricos com o uso de um pantógrafo. Teve-se por foco a sala de aula de Matemática da Educação Básica, 

principalmente o 9º ano do Ensino Fundamental 1º ano do Ensino Médio. Buscou-se suporte teórico nas ideias 

propostas pela Educação Matemática Realística, que defendem a Matemática como uma “atividade humana”, cuja 

aprendizagem ocorre pelo processo de “matematização” dos conceitos estudados, obtido pela participação ativa 

dos estudantes nas atividades propostas pelo professor. Ao final do trabalho de elaboração, intervenção e análise, 

espera-se responder à questão “Quais conceitos de Geometria Plana são percebidos com um conjunto de atividades 

que envolvem a construção e a utilização de um pantógrafo, à luz das perspectivas da Educação Matemática 

Realística?”. Os resultados apresentados neste texto advêm da aplicação das atividades elaboradas, em uma oficina 

de nove horas, da qual participaram seis professores e dois licenciandos de Matemática, e que foi promovida pelo 

Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática (CAEM) do Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo, no mês de agosto de 2019. Nos três encontros realizados, as discussões geradas – 

gravadas por áudio -, os protocolos obtidos - e recolhidos - e as observações feitas - por escrito - constituíram o 

conjunto de dados que permitiu observar e analisar o desempenho e o envolvimento dos participantes e responder 

as questões de pesquisa. Pode-se concluir que a construção e o uso do pantógrafo permitiram aos participantes 

compreenderem algumas propriedades geométricas, como semelhança de figuras e homotetia. 

Palavras-chave: Educação Matemática Realística. Matematização. Pantógrafo. Geometria. 

 



 

Abstract 
With this research, the objective was to develop, apply and analyze an approach to teaching geometric concepts 

using a pantograph. The focus was on the Basic Education Mathematics classroom, mainly the 9th grade of 

elementary school 1st grade of high school. Theoretical support was sought in the ideas proposed by Realistic 

Mathematics Education, which defend Mathematics as a "human activity", whose learning occurs through the 

process of "mathematization" of the studied concepts, obtained by the active participation of students in the 

activities proposed by the teacher. At the end of the work of elaboration, intervention and analysis, it is expected 

to answer the question “What concepts of Geometry are perceived with a set of activities that involve the 

construction and use of a pantograph, in the light of the perspectives of Realistic Mathematics Education? ”. The 

results presented in this text come from the application of the activities developed, in a nine-hour workshop, in 

which six teachers and two Mathematics graduates participated, and which was promoted by the Centro de 

Aperfeiçoamento em Ensino de Matemática (CAEM) of the Institute of Mathematics and Statistics from the 

University of São Paulo, in August 2019. In the three meetings held, the discussions generated - recorded by audio 

-, the protocols obtained - and collected - and the observations made - in writing - constituted the data set that 

allowed observe and analyze the performance and involvement of the participants and answer the research 

questions. It can be concluded that the construction and use of the pantograph allowed the participants to 

understand some geometric properties, such as similarity of figures and homotetia. 

Keywords: Realistic Mathematical Education. Mathematization. Pantograph. Geometry. 
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Introdução  

O tema elegido para esta pesquisa é o Ensino de Geometria Plana Euclidiana. 

Especificamente, adotamos a utilização de ferramentas e recursos que auxiliem na exploração 

e compreensão de conceitos geométricos, pois acreditamos que tornar a Geometria “palpável” 

aos alunos seja mais significativo que apenas apresentar os conceitos e propriedades de figuras, 

já que permite aos estudantes visualizarem os conteúdos aprendidos no ambiente escolar 

aplicados à realidade. Para compreender este texto, entende-se como recursos tradicionais o uso 

do quadro, giz/caneta, livros, apostilas, cadernos e outros componentes da aula tradicional em 

que o professor (sujeito que exerce o papel de detentor do conhecimento) apenas expõe os 

conteúdos sem permitir que os alunos (sujeitos que exercem o papel de meros receptores) 

participem ativamente das aulas.  

Ao ingressar no curso de Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em 2014, tive contato com diversas teorias sobre 

ensino da Matemática e ouvi vários relatos de práticas docentes dos meus colegas e professores. 

O compartilhamento de opiniões e as vivências adquiridas não somente nas aulas do curso de 

formação, como também na prática em sala de aula, possibilitaram-me refletir sobre 

dificuldades em se ensinar Matemática.  

Meu apreço pela Matemática, pelas artes e pela cultura me levou ao estudo da 

Geometria em suas diversas formas e, para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, 

estudei sobre a Etnomatemática que me permitiu investigar sobre a Geometria Sona, uma 

tradição de algumas tribos africanas. Brevemente, os sona são desenhos feitos na areia e que 

relatam alguma história, verídica ou não, sobre caçadas, criação do mundo e cotidiano da tribo. 

Há muitas propriedades matemáticas que podem ser investigadas nesses desenhos tão únicos. 

Esse estudo despertou meu interesse por pesquisar modos de ensinar uma matemática distante 

das meras exposições de conceitos e fórmulas, mas cada vez mais próxima de uma atividade 

interessante, significativa e que permita a autonomia dos estudantes em explorar a Matemática 

nos campos nos quais se sintam à vontade. 

Concluída a licenciatura, ingressei no curso de Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática do IME-USP, em 2018.  Conheci a professora Drª Vera Helena Giusti de Souza, 

minha orientadora, que me acolheu nessa busca por diferentes métodos para desenvolver o 

ensino da Matemática, em especial, da Geometria. A proposta inicial era encontrar algum 

recurso ou metodologia que fosse familiar aos estudantes da região em que eu residia, interior 
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do estado de São Paulo, pois essa região é conhecida pela feira de artesanato do Embu das 

Artes. 

Em um dos passeios realizados nessa feira, encontrei um senhor argentino que estava 

manipulando um aparato de desenho capaz de ampliar e reduzir qualquer imagem. Quase tão 

empolgado quanto eu estava ao ver aquele aparelho, o senhor me explicou como funcionava e 

fez associações entre o instrumento e alguns conceitos geométricos, como o Teorema de Tales. 

Ele me informou que aquele articulado aparelho se chamava pantógrafo e que seu conhecimento 

em Matemática estava relacionado ao curso de administração que fez há muitos anos, mas sua 

familiaridade com o instrumento fez com que nunca esquecesse alguns dos conceitos 

aprendidos no curso. 

Em conversa com a orientadora e diante das experiências adquiridas no trabalho 

docente, especialmente ao me deparar com as dificuldades dos alunos para compreender 

conceitos básicos de Geometria Plana, optamos pelo uso do pantógrafo como recurso para o 

ensino de Geometria, cujo mecanismo ainda é utilizado em máquinas com função de fazer 

cópias ou de transmissão de energia elétrica. Acreditamos que o Ensino de Geometria deva ser 

promovido por meio de recursos, atividades e métodos não tradicionais, em contraposição ao 

ensino predominante em muitas escolas públicas brasileiras, que se limita ao estudo de figuras 

geométricas convencionais, tais como polígonos regulares e círculos.  

Com base nessas motivações, buscamos por alternativas para o ensino de Geometria 

de modo que seja feito com auxílio de recursos que favoreçam à aprendizagem. No capítulo 

seguinte descrevemos sobre os desafios que enfrentamos na Educação Matemática, tanto em 

sala de aula quanto em pesquisas, discutimos sobre alguns autores e apresentamos suas ideias 

a respeito.  
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Justificativa  

Segundo D’Ambrosio (2013), a abordagem tradicional não tem apresentado resultados 

eficientes, uma vez que muitos estudantes que cursam o Ensino Fundamental II, etapa pela qual 

os alunos têm maior contato com os conceitos da Geometria Plana, ingressam no Ensino Médio 

desconhecendo propriedades envolvidas na construção e na caracterização de figuras planas, 

discussão descrita no livro de Nacarato e Santos (2014).   

Educadores e pesquisadores como D’Ambrosio (2013) e Freudenthal (1983, 1994) 

alegam que, para compreender conceitos básicos de Geometria, os alunos precisam vivenciá-

los de tal modo que sejam capazes de representar figuras, a partir de algumas instruções, e 

enxergá-las aplicadas às atividades humanas, como na construção de prédios e na composição 

de obras de arte. Segundo esses autores, os alunos compreendem os conceitos quando estes se 

tornam significativos para eles, como defende Van Den Heuvel - Panhuizen (1996).  

Devido à versatilidade do pantógrafo, por meio do seu uso é possível estudar algumas 

propriedades de figuras planas, como semelhança e congruência e estudos referentes ao 

Teorema de Tales e à homotetia. Existem alguns trabalhos1 que focam no uso desse aparelho 

de desenho para o ensino de Geometria, embora pouco divulgados, o que nos mostra que nossa 

pesquisa pode ser considerada relevante e inovadora, pois a ferramenta tem potencial para ser 

explorada, em sala de aula ou em cursos de formação de professores de Matemática, tanto pelo 

uso como pela construção do aparelho, uma vez que as articulações e os formatos que ele 

assume podem ser associados a objetos e conceitos geométricos. 

Elaboramos e aplicamos algumas atividades para professores da rede pública e 

licenciandos em Matemática a fim de observar, com base nas experiências em sala de aula dos 

participantes, se a utilização de um recurso não tradicional como o pantógrafo para explorar 

conceitos geométricos pode despertar o interesse dos alunos pelo estudo de Geometria. A 

avaliação seguiu os propósitos da Educação Matemática Realística (em inglês Realistic 

Mathematics Education - RME), uma corrente didática sugerida por Hans Freudenthal (1983), 

que valoriza o processo de “matematização” como metodologia de ensino, respaldada por 6 

princípios inspirados nos níveis de aprendizagem propostos pelo casal Van Hiele desenvolvidos 

 
1 Entre os trabalhos existentes temos o livro didático “Experiências Matemáticas” (PIRES et al, 1994 https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2017/02/experincias-

matemticas-8-srie.pdf) e a proposta de aula de IZAR (2017 http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/gepem.2017.013) que utilizam o pantógrafo como ferramenta auxiliar para o 

ensino de semelhança de figuras e homotetia. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2017/02/experincias-matemticas-8-srie.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2017/02/experincias-matemticas-8-srie.pdf
http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/gepem.2017.013
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nos anos 50. Seguindo essas vertentes, elaboramos alguns objetivos para nortear nossa 

pesquisa, os quais apresentamos no capítulo seguinte. 
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Objetivos  

O tema escolhido para este trabalho é o Ensino de Geometria Plana, com a adoção de 

ferramentas e recursos não tradicionais, que possam auxiliar a exploração e a compreensão de 

conceitos geométricos. Acreditamos que o ensino de Geometria, por meio de experiências 

semelhantes às vivenciadas pela humanidade ao longo da História, deve possibilitar que os 

estudantes criem significados próprios desses conceitos e os mobilizem para solucionar 

problemas diversos, tanto em Geometria como em outros áreas do conhecimento, na Escola e 

fora dela. Entendemos como recursos tradicionais o uso de quadro, giz, caneta, livros, apostilas, 

cadernos e outros componentes da aula tradicional. Para realizar nossa pesquisa no Mestrado 

Profissional em Ensino de Matemática elegemos um objetivo geral. 

Objetivo Geral 

Analisar uma proposta de ensino, com a utilização de um pantógrafo, que favoreça o 

processo de “matematização” de conceitos geométricos, tais como semelhança e congruência 

de figuras planas, ângulos, ampliação e redução de figuras, homotetia e relações do teorema de 

Tales. 

Conforme esse objetivo, desenvolvemos atividades inspiradas nas ideias de 

Freudenthal (1983, 1994) sobre a Educação Matemática Realística e procedimentos 

metodológicos que nos permitissem responder à seguinte questão:  

“Quais conceitos de Geometria Plana são apreendidos com um conjunto de atividades 

que envolvem a construção e a utilização de um pantógrafo, à luz da perspectiva da Educação 

Matemática Realística?”. 

Há outras questões iniciais que puderam ser respondidas com a realização desta 

pesquisa, tais como: é possível que um estudante se aproprie de um conhecimento matemático, 

particularmente em Geometria, por meio da experimentação? Como explorar conceitos 

geométricos com o uso de alguma ferramenta que possa ser utilizada pelos alunos para diversos 

fins? De que modo essa aprendizagem pode ser relacionada com a realidade dos alunos? Na 

tentativa de responder essas questões, elencamos alguns objetivos específicos. 

Objetivos específicos 

• Investigar possíveis dificuldades no processo de construção e manipulação do 

pantógrafo para realização das atividades propostas; 
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• Analisar os conceitos matemáticos, tais como semelhança de figuras, ampliação e 

redução, escalas, ângulos, homotetia, além das aplicações do Teorema de Tales, 

trazidos à tona pelos participantes, ao utilizar o pantógrafo; 

• Analisar como os participantes manifestam os seis princípios que norteiam os 

estudos da Educação Matemática Realística (a saber: atividade, orientação, 

entrelaçamento, realidade, níveis e interatividade), durante a realização das 

atividades propostas.  

Todos os objetivos foram pensados e elaborados de acordo com nossas inquietações 

acerca do ensino de Geometria e nos ajudaram a encontrar alternativas para que esse ensino 

ocorra de forma dinâmica, interativa e significativa para os estudantes. A seguir, descrevemos 

sobre o objeto de estudo e as hipóteses iniciais desta pesquisa. 
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Objeto de pesquisa  

Conforme já descrito utilizamos o pantógrafo como ferramenta de ensino para auxiliar 

o processo de aprendizagem de conceitos geométricos, tais como: semelhança e congruência 

de figuras planas, ângulos, ampliação e redução de figuras, homotetia e as relações do teorema 

de Tales. Nossa principal hipótese é que o aluno compreende determinados conteúdos se lhe é 

permitido explorar, vivenciar e visualizar os conceitos ensinados na escola, pois entendemos o 

processo de aprendizagem como uma atividade humana. Assim formulamos a hipótese básica 

do seguinte modo. 

Variável: a utilização do pantógrafo na realização de atividades com Geometria Plana. 

Hipótese básica: Quem utiliza o pantógrafo para realizar atividades em Geometria 

estará apto a mobilizar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas que envolvem 

conceitos geométricos, tais como semelhança e congruência de figuras, homotetia e relações do 

Teorema de Tales. 

Verificamos se o participante da pesquisa compreendeu o uso do aparelho e como as 

propriedades de proporção e semelhança estão relacionadas com a construção do mesmo. Com 

base nisso, supomos que o aluno será capaz de não apenas replicar os exercícios a serem 

propostos, mas também de estar em um novo nível de aprendizagem no que diz respeito aos 

níveis de formalidade do pensamento matemático, permitindo que ele compreenda os conceitos 

e saiba aplicá-los sempre que preciso, seja em outros exercícios ou nas situações do cotidiano. 

É suposto que a utilização do pantógrafo permita aos alunos adquirirem um olhar mais 

cuidadoso aos detalhes, pois é fundamental que eles se dediquem à montagem do pantógrafo e 

observem atentamente a figura a ser trabalhada para que consigam realizar as tarefas. 



20 

 

1 As dificuldades no ensino de Matemática  

A Educação, de modo geral, “é alvo de constantes pesquisas que buscam transformar 

positivamente a dinâmica da sala de aula, bem como desenvolver uma prática docente criativa 

e adequada às necessidades dos educandos do século XXI.” (GOMES; RODRIGUES, 2014, p. 

59).  Gomes e Rodrigues (2014) ainda reforçam que os educadores matemáticos vêm 

desenvolvendo pesquisas e abrindo espaços para discussões sobre métodos de ensino de 

Matemática, uma vez que estes precisam ser adaptados conforme às atuais necessidades. 

Durante as décadas de 40 e 50 do século XX, predominava uma Matemática dos 

métodos repetitivos de cálculo e memorização, caracterizando o ensino tradicional de 

Matemática (PONTE, 2002). Florentino Silva (2005) descreve que, nessa fase, os alunos 

resolviam listas com uma grande quantidade de exercícios e alguns exigiam que os alunos 

memorizassem as demonstrações de teoremas. A partir de 1960, disseminou-se o Movimento 

da Matemática Moderna (MMM), mas a abordagem trazida não alcançou os resultados 

esperados (D’AMBROSIO, 2013) que, de acordo com Wielewski (2008), pretendia aproximar 

a Matemática da Educação Básica com a Matemática produzida pelos pesquisadores da área. 

O rendimento escolar dessa época não era melhor do que o de hoje, “embora muitos 

digam que naquele tempo os alunos se interessavam mais e o rendimento era melhor” 

(D’AMBROSIO, 2013, p. 53). O autor ainda aponta que as referências que se fazem à 

Matemática Moderna costumam expor apenas os pontos negativos, mas devemos reconhecer 

que esse movimento foi importante para a educação, pois  “como toda inovação radical, [a 

Matemática Moderna] sofreu as consequências do exagero, da precipitação e da improvisação” 

(D’AMBROSIO, 2013, p. 50). Os defensores do Movimento da Matemática Moderna, durante 

as décadas de 50 e 60, 

acreditavam que poderiam preparar pessoas que pudessem acompanhar e lidar com a 

tecnologia que estava emergindo. Dessa forma, as propostas veiculadas pelo MMM 

inseriram no currículo conteúdos matemáticos que até aquela época não faziam parte 

do programa escolar como, por exemplo, estruturas algébricas, teoria dos conjuntos, 

topologia, transformações geométricas. (WIELEWSKI, 2008, p. 01) 

Na década de 70, a Matemática abstrata e formal era evidenciada, mas sem grandes 

preocupações com as aplicações e, na década de 80, a atenção era voltada para a compreensão 

do que se ensinava matematicamente, buscando a relevância de aspectos sociais, culturais e 

cognitivos (SILVA FLO, 2005). 
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A partir dos anos de 1990, no Brasil, o ensino de Matemática e de outras áreas sofreu 

mudanças com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. Como descreve Galian 

(2014), os PCN foram documentos elaborados nos anos de 1995 a 1998 que constituíram uma 

das formas de exercer o papel do Estado ao tentar uniformizar o currículo no país. Um dos seus 

propósitos era “provocar debates a respeito da função da escola e reflexões sobre o quê, quando, 

como e para que ensinar e aprender, que envolvam não apenas as escolas, mas pais, governo e 

sociedade” (BRASIL, 1998, p. 9), entretanto, de acordo com Florentino Silva (2005), mesmo 

com os esforços para a melhoria na educação, a Matemática ainda é temida por muitas pessoas 

e vista como a vilã das disciplinas, responsável por altos índices de reprovação. D’Ambrosio 

(2013) justifica que 

Medidas dirigidas ao professor tais como fornecer-lhe novas metodologias e melhorar, 

qualitativa e quantitativamente, seu domínio de conteúdo específico, são sem dúvidas 

importantes, mas não têm praticamente nenhum resultado apreciável. Igualmente, 

focalizar esses esforços no aluno por meio de uma maior frequência a aulas e exames 

ou criar novos testes e mecanismos de avaliação tampouco tem dado resultados. 

(D’AMBROSIO, 2013, p. 57). 

Com base no trecho, notamos que existem dificuldades em vários setores e de 

diferentes níveis, em particular as dos professores para lecionar a disciplina e dos alunos para 

compreendê-la.  

No caso do ensino de Geometria, as abordagens utilizadas para ensiná-la tendem a ser 

reducionistas, com predominância da apresentação de algumas poucas figuras geométricas e o 

ensino das classificações das mesmas (PAVANELLO, 2004, apud NACARATO; SANTOS, 

2014), sem exploração das relações e propriedades vinculadas a cada figura. Por exemplo, o 

aluno não compreender que a pavimentação de superfícies planas é sempre possível ao utilizar 

figuras geométricas regulares (quadrados, triângulos equiláteros e hexágonos), devido à soma 

dos ângulos internos entre os polígonos (SILVA CAL, 2011). 

Em relação às dificuldades vivenciadas pelos alunos, devemos considerar que podem 

estar associadas a diversos fatores que não se remetem somente à afinidade com a disciplina ou 

com a complexidade que lhe é atribuída, pois tais dificuldades podem ocorrer “por fatores 

mentais, psicológicos e pedagógicos que envolvem uma série de conceitos e trabalhos que 

precisam ser desenvolvidos ao se tratar de dificuldades em qualquer âmbito, como também em 

Matemática.” (ALMEIDA, 2006, p. 01).  

Sanchez (2004) reforça que as dificuldades de aprendizagem em Matemática se 

manifestam em vários aspectos e as classifica: quanto à mecânica das operações e à 
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compreensão de um problema, em relação ao desenvolvimento cognitivo matemático; quanto 

aos fatores emocionais relacionados à Matemática e como o aluno se interessa e se empenha 

para aprendê-la; quanto à complexidade da Matemática, pois ela exige níveis de abstração que 

talvez o aluno ainda não adquiriu; e quanto às dificuldades originadas pelo ensino inadequado 

ou insuficiente. Sendo assim, devemos considerar esses aspectos ao ensinar Matemática, pois 

estamos lidando com indivíduos que carregam suas próprias percepções de mundo, convicções 

e formas de aprender personalizadas.  

Como refletem Rodrigues et al. (2012), as discussões acerca do ensino de Matemática 

surgem pela sua relevância na sociedade contemporânea, pois os conhecimentos tratados nela 

influenciam a convivência em sociedade, por exemplo, na comunicação de forma matemática. 

Além disso, essas discussões também ocorrem “por ser uma área do conhecimento que suscita 

transformações teóricas e metodológicas” (RODRIGUES et al., 2011, p. 2609), o que justifica 

o desenvolvimento de teorias que consideram questões individuais (cognitivas, psicológicas, 

emocionais), sociais (comunicativas, familiares), culturais (sobre tradições, cotidianas, entre 

outras) e tecnológicas como aspectos relevantes para o ensino de Matemática. Entendemos que 

tais teorias reforçam que todos esses pontos estão interligados de alguma forma, de modo a 

estabelecer uma conexão entre conhecimento científico e os saberes próprios.  

1.1 Surgem teorias inovadoras na Educação Matemática 

Nos últimos anos, teorias têm sido elaboradas e testadas por diversos pesquisadores e 

educadores para melhoria na educação. No caso da Matemática os estudos feitos pertencem à 

Educação Matemática descrita por Fiorentini (2006) como 

uma práxi que envolve o domínio do conteúdo específico (a matemática) e o domínio 

de ideas e processos pedagógicos relativos à transmissão/assimilação e/ou à 

apropriação /construção do saber matemático escolar. Entretanto, sendo a prática 

educativa determinada pela prática social mais ampla, ela atende a determinadas 

finalidades humanas e aspirações sociais concretas. (FIORENTINI, 2006, p.5) 

As discussões feitas nessa área permitem a criação de outras teorias educacionais, 

cujos campos se especificam em diversas abordagens, como jogos para o ensino, uso de 

ferramentas para cálculo e medições ou resgate de tradições que remetam a conceitos 

matemáticos. Essas novas tendências mostram outras concepções da própria educação, tanto 

tradicionais como inovadoras (MACHADO, 2007). Uma dessas tendências é a Investigação 

Matemática como desencadeadora de aprendizagens significativas e cada vez mais com a 

participação ativa dos estudantes, conforme ressaltam Ponte, Brocardo e Oliveira (2016) 
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Na disciplina de Matemática, como em qualquer outra disciplina escolar, o 

envolvimento ativo do aluno é uma condição fundamental da aprendizagem. O aluno 

aprende quando mobiliza os seus recursos cognitivos e afetivos com vista a atingir um 

objetivo. Esse é, precisamente, um dos aspectos fortes das investigações. Ao requerer 

a participação do aluno na formulação das questões a estudar, essa atividade tende a 

favorecer o seu envolvimento na aprendizagem. (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 

2016, p. 23) 

É importante destacar a existência de várias teorias sobre o ensino de Matemática, mas 

nosso interesse está na aprendizagem de Geometria por meio das propriedades matemáticas 

reveladas no uso de um pantógrafo, uma ferramenta direcionada para ilustrações, cuja utilização 

em sala de aula pode potencializar o ensino de formas geométricas, conceitos de semelhança, 

congruência, homotetia, além de permitir a verificação das razões do Teoremas de Tales. Por 

exemplo, ao observar na Figura 1, um pantógrafo de madeira expandido, notamos que ele 

assume uma forma triangular. 

Os números marcados nas pontas das arestas de madeira, e que estão em destaque na 

Figura 1, indicam a razão de proporção entre os desenhos que estão sob ela e sob a aresta “M”. 

Por exemplo, se o desenho original está abaixo da aresta “2”, então o desenho formado pela 

aresta “M” terá o dobro das dimensões lineares do desenho original. Observe o procedimento 

descrito no ANEXO I. 

Figura 1: Pantógrafo de madeira expandido. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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 Além disso, vemos que no próprio aparelho há paralelogramos semelhantes, como 

mostrado na Figura 2, que são os paralelogramos em azul, vermelho e amarelo. Tais 

semelhanças e o uso do aparelho são discutidos em detalhes neste trabalho, no Capítulo 4. 

Diante do potencial educativo dessa ferramenta, exploramos conceitos matemáticos 

envolvidos na construção e na utilização de um pantógrafo por meio de atividades que 

pudessem promover a “reinvenção matemática” que diz respeito ao processo de 

“matematização” durante o ensino de Matemática, conceitos que foram desenvolvidos pelo 

matemático alemão Hans Freudenthal e discutidos nos próximos capítulos.  

Figura 2: Semelhança de quadriláteros no pantógrafo. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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2 Hans Freudenthal e a Educação Matemática Realística 

Freudenthal, nasceu e foi educado em Luckenwalde, em uma família judaica, o que 

fez se afastar dos estudos durante a II Guerra Mundial. Embora tenha desenvolvido interesse 

pela Matemática e Ciências, nesta fase, ele também se interessou em literatura e poesia. 

Freudenthal realizou estudos tanto em Matemática, como em Ciências e Literatura. No ano de 

1923, ingressou na Universidade de Berlim, onde estudou Matemática e Física. Seus primeiros 

trabalhos foram sobre Álgebra e Topologia, mas também contribuiu para as áreas de Geometria, 

Filosofia, História da Matemática e Educação Matemática (FERREIRA; BURIASCO, 2016). 

Ainda na Universidade de Berlim, Freudenthal assistiu uma palestra ministrada por 

Luitzen Egbertus Jan Brouwer2, em 1927, seguidor da corrente filosófica matemática conhecida 

como intuicionismo3, uma das principais correntes do construtivismo. Como descreve Snapper 

(1984, apud MONDINI, 2008), os intuicionistas acreditavam que entidades abstratas, como a 

Matemática, são criações humanas e não objetos idealizados como defendia Platão e, por essa 

razão, estaria adepta a erros que são de sua própria natureza. A Matemática intuicionista parte 

da intuição humana e, portanto, é uma atividade humana. 

Após o contato com Freudenthal, Brouwer o convida para trabalhar na Universidade 

de Amsterdã como seu assistente, em 1930 e a influência do intuicionismo seguido por Brouwer 

inspirou os trabalhos de Freudenthal. Em maio de 1940, a Alemanha ataca a Holanda e outros 

países. Devido à guerra e à perseguição nazista, Freudenthal precisou se afastar das atividades 

na Universidade de Amsterdã por ser judeu. Dada a liberação da Holanda pelas tropas do 

Canadá, em 1945, Freudenthal volta às atividades no ano seguinte e assume um cargo vago de 

professor em Utrecht, onde trabalha até 1975, quando se aposenta. Em 1990, Freudenthal falece 

sentado em um banco de parque próximo à sua casa, mas muito antes de sua morte, em 1960, 

recebe o título de doutor honorário pela Universidade de Berlim. Como comenta Van Est (1991) 

Talvez esse doutorado honorário também possa ser visto como uma forma disfarçada 

de gratidão a Freudenthal pelo que ele significou para Amsterdã. Do mesmo modo, 

 
2 Matemático e filósofo holandês que viveu de 1881 a 1966. Também conhecido por L.E.J. Brower estudou matemática clássica e fundou a topologia moderna com conceitos 

como a invariância topológica da dimensão e o teorema do ponto fixo. Ele elaborou a primeira definição correta de dimensão. Fonte: ENCICLOPÉDIA DE STANFORD DE 

FILOSOFIA, 2015. Disponível em: < https://plato.stanford.edu/entries/brouwer/>. Acesso em 24.01.2020. 

3 O intuicionismo surgiu em 1907, com a tese de doutorado intitulada “On The Foundations of Mathematics”, de L. E. J. Brouwer. Para Brouwer, os princípios básicos da 

Matemática (os axiomas) são resultado da intuição e por isso o nome. O matemático holandês considerava a Matemática independente, inclusive em sua própria linguagem. 

Essa filosofia também criticava a matemática clássica e não aceitava provas que não fossem construtivas, ou seja, trata-se de uma filosofia construtiva (RAMOS, A. F., 2013, 

p. 10 - 11). Disponível em:< https://www.cin.ufpe.br/~tg/2013-1/afr.pdf> Acesso em 24.01.2020. 

 

https://plato.stanford.edu/entries/brouwer/
https://www.cin.ufpe.br/~tg/2013-1/afr.pdf
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muitos com grande apreço e respeito pessoal continuarão a se lembrar desse erudito 

excepcional. (EST, 1991, p. 142) [tradução nossa]4. 

Freudenthal trouxe muitas contribuições para a Educação Matemática, embora as 

discussões sobre as práticas educativas já fossem feitas na Holanda e em outros países 

(GRAVEMEIJER; TERWEL, 2000). Ao que parece, um dos mais importantes fatores para a 

reforma do currículo, em Matemática, foi o relacionamento de Freudenthal com a International 

Commission Mathematical Instruction (Comissão Internacional de Instrução Matemática) – 

ICMI- da qual foi presidente entre os anos de 1967 e 1970. 

De acordo com o site oficial da ICMI, os objetivos dessa organização são suscitar 

programas internacionais, atividades e publicações que visam a colaboração, o intercâmbio e a 

disseminação de ideias sobre qualquer aspecto da teoria e da prática da Educação Matemática 

contemporânea, além de realizar esforços para melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem de Matemática no mundo e manter apoio ao Congresso Internacional de 

Educação Matemática (ICME) e organizações afiliadas à ICMI. 

Atualmente, uma das principais atividades da ICMI é a sua série de estudos que visa 

alcançar uma melhor compreensão acerca da investigação dos problemas enfrentados na área 

da Educação Matemática. Os estudos promovidos pela ICMI também consideram a diversidade 

cultural e multidisciplinar do ensino de Matemática e cada estudo está focado em uma questão 

de interesse atual, sendo posteriormente divulgado em um volume impresso que é apresentado 

em conferências internacionais que viabilizam a disseminação das informações sobre as 

questões abordadas. 

Em 1969, Hans Freudenthal organizou o primeiro International Congresson 

Mathematical Education (Congresso Internacional de Educação Matemática) - ICME- na 

cidade de Lyon, França e, desde então, esse congresso acontece na periodicidade quadrienal e 

é uma das importantes atividades da ICMI (FERREIRA; BURIASCO, 2016). Além do trabalho 

desenvolvido na ICMI, Freudenthal foi fundador da Educational Studies in Mathematics, uma 

revista na área de Educação Matemática que divulga novas ideias e assuntos sobre os 

desenvolvimentos mais importantes no ensino de Matemática na busca da reflexão sobre a 

diversidade e “preocupações de pesquisa nesse campo quanto à gama de métodos usados para 

 
4  Trecho original: “Misschien mag dit eredoctoraat mede gezien worden als een verhuld blijk van erkentelijkheid voor hetgeen Freudenthal voor Amsterdam betekend heeft. 

Zo zullen ook velen met grote persoonlijke erkentelijkheid en respect zich deze uitzonderlijke geleerde blijven herinneren.” (EST, 1991, p. 142). 
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estudá-los. Trata-se de temas didáticos, metodológicos e pedagógicos, e não de programas 

específicos para o ensino de matemática5”.  

O pesquisador alemão também foi fundador do International Group for Psychology 

and Mathematics Education (Grupo Internacional de Psicologia e Educação Matemática) - 

PME - e da International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Teaching 

(Comissão para o Estudo e Melhoria do Ensino de Matemática) - CIEAEM. Conforme 

Gravemeijer e Terwel (2000), o grupo PME foi criado em 1976, na terceira edição do ICME na 

Alemanha, em oposição ao behaviorismo predominante na Psicologia Educacional e, 

atualmente, envolve pesquisadores e educadores em Matemática que discutem sobre a 

Educação Matemática. A CIEAEM acontece anualmente e foi fundada em 1950, como afiliada 

ao ICMI. Seu objetivo é investigar as condições atuais da Educação Matemática e buscar por 

melhorias no ensino. (FERREIRA; BURIASCO, 2016).  

Com base nos estudos desenvolvidos, Freudenthal constituiu a RME sustentada por 

“três pilares”, inspirados na maneira como a Matemática é vista, como os estudantes a aprendem 

e como ela deve ser ensinada (VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, 1996, p. 14). Na concepção 

de Freudenthal, a Matemática não deve ser imposta aos alunos sem que haja experimentação e 

vivência dos conceitos matemáticos: deve-se passar pelo processo de matematização da 

realidade (FREUDENTHAL, 1994). O processo de matematização pode ser interpretado como 

sendo o modo de organizar a realidade por meio de conceitos matemáticos. (DE LANGE, 1999, 

p.17). 

A abordagem de ensino proposta pela RME surgiu entre as décadas de 60 e 70, na 

Holanda, onde educadores matemáticos, influenciados pelas ideias de Hans Freudenthal, 

considerado seu preconizador (FERREIRA; BURIASCO, 2016, p. 238), buscavam por 

propostas que modernizassem o ensino de Matemática, como forma de oposição aos sistemas 

mecanicista, empirista e, principalmente, estruturalista da Matemática Moderna, predominante 

na época. O quadro seguinte apresenta sobre essas abordagens. 

Abordagem Algumas características 

 
5 Trecho retirado do site oficial https://www.springer.com/education+&+language/mathematics+education/journal/10649 . Acesso em 18 .08. 2018. 
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Mecanicista 

- foco em cálculos em problemas com números “nus”, dando-se uma pequena 

atenção às aplicações (VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, 2010b, p. 4);  

− a matemática é ensinada de forma fragmentada (VAN DEN HEUVEL-

PANHUIZEN, 2010b, p. 4);  

− problemas de contexto são utilizados para concluir o processo de 

aprendizagem; funcionam apenas como campo de aplicação (VAN DEN 

HEUVEL-PANHUIZEN, 2001, p. 4);  

− o conteúdo é dividido em pequenas partes, sem sentido, em que os 

estudantes dispõem de procedimentos de resolução fixos, sendo treinados, 

individualmente, por meio de exercícios (VAN DEN HEUVEL-

PANHUIZEN, 2001, p. 4);  

− o problema não é tomado como ponto de partida (TREFFERS; GOFFREE, 

1985, p. 99). 

Estruturalista 

- abordagem derivada do Movimento da Matemática Moderna (VAN DEN 

HEUVEL-PANHUIZEN, 2010b, p. 4);  

− o problema é apresentado enquanto se estuda o conteúdo utilizado para 

resolvê-lo (TREFFERS; GOFFREE, 1985, p. 99);  

− após o trabalho com um problema, os estudantes precisam mostrar que 

compreenderam por meio de outro problema (TREFFERS; GOFFREE, 1985, 

p. 99). 

Empirista 

- os estudantes são estimulados a realizar investigações, ficando muitas vezes 

livres, por si (VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, 2010b, p. 4);  

− é dada grande atenção à esquematização preliminar dos estudantes ao 

resolver um problema, esperando-se que comecem formulando hipóteses; 

essas hipóteses são discutidas e testadas (TREFFERS; GOFFREE, 1985, p. 

99);  

− não é dada tanta atenção ao fechamento matemático após a resolução dos 

problemas (TREFFERS; GOFFREE, 1985, p. 99);  

− buscam-se os pontos de partida dos estudos na esfera dos interesses dos 

estudantes (TREFFERS; GOFFREE, 1985, p. 101). 

Quadro 1: "Algumas características das abordagens mecanicista, estruturalista e empirista." 

Fonte: SILVIA SAN., 2015, p. 14 – 15. 

Para compreender os conceitos matemáticos, a Matemática precisa ser entendida como 

uma atividade humana, o que significa compreendê-la de maneira ampla, observando os 

processos subjacentes às definições, algoritmos e equações. Deve ser vista como um processo 
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de organização da realidade e, ao mesmo tempo, podemos tratar essa realidade com objetos e 

ideias matemáticos (LOPEZ; FERREIRA; BURIASCO, 2014, p. 249). 

Freudenthal (1994) considera importante o “fazer matemática” e ressalta que poderia 

“repetir o processo de aprendizagem da humanidade, não como aconteceu de fato, mas como 

seria feito se as pessoas no passado tivessem conhecido um pouco mais do que sabemos agora6.” 

(FREUDENTHAL, 1994, p.48 – tradução nossa). Essa ideia se opõe à apresentação da 

Matemática pronta e possível de ser transferida aos alunos, como se fossem meros receptores, 

comparados a robôs. 

Pensar em uma matemática possível de ser transferida significa pensar que alunos 

“aprendem” ao armazenar e reproduzir informações, assim como, por exemplo, robôs 

e computadores. Quem “recebe” não participa da escolha de quais informações vai 

receber e, muito menos, da decisão de quais são importantes para serem 

“armazenadas”, de quando aplicá-las, para quê e/ou por que elas são relevantes, ou 

ainda, como foram obtidas. Essa poderia ser adjetivada como uma “atividade 

robótica”, “atividade cibernética”, mas não humana. (LOPEZ; FERREIRA; 

BURIASCO, 2014, p. 249) 

Para evitar o ensino tradicional, em que a Matemática é imposta e transmitida, 

Freudenthal (1994) propõe que seja praticada a “reinvenção guiada”. Nessa perspectiva, os 

conceitos e ferramentas matemáticos não são apresentados previamente e seguidos de 

exercícios, por exemplo, mas dá-se aos estudantes a oportunidade de explorarem e descobrirem, 

por eles mesmos, esses conceitos. É pressuposto que haja uma preparação (elaboração do 

“guia”) para promover a experimentação (a reinvenção do conceito matemático a ser ensinado). 

2.1 Matematização, reinvenção guiada e a busca pela fenomenologia didática 

Na “reinvenção guiada”, o foco principal é a atividade e a realização dela, não os 

objetos e os produtos (FREUDENTHAL, 1994). A matematização se destaca no 

desenvolvimento e na realização da atividade, em que os alunos utilizam ferramentas e ideias 

matemáticas próprias para alcançarem o resultado, abstraindo, esquematizando e formulando, 

sem que seja necessário que percebam de imediato os conceitos envolvidos. Além disso, 

Gravemeijer e Doorman (1999) afirmam que a reinvenção guiada ocorre no processo de 

matematização, em que os estudantes tentam resolver problemas em diferentes contextos e 

níveis de compreensão, compartilhando soluções, a fim de progredir para níveis mais 

avançados. 

 
6  Trecho original: “[...] repeat the learning process of mankind, not as it factually took place but rather as it would have done if people in the past had known a bit more of 

what we know now” (FREUDENTHAL, 1994, p. 48). 
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Em defesa da reinvenção guiada, Freudenthal (1994) argumenta que, com esse tipo de 

abordagem, os alunos aprendem “mais” e “melhor”, pois estão vivenciando a Matemática, o 

que pode torná-los competentes, e absorvem melhor o conhecimento do que quando este lhes é 

imposto. Outro argumento apresentado pelo autor é que a [re]descoberta do conhecimento 

matemático pode ser divertida e motivadora, o que caracteriza uma atividade humana, uma vez 

que o sujeito pode realizar escolhas durante o processo e permitir que as emoções também 

façam parte disto: 

Para esse autor, por serem construídos a partir das próprias ações, elaborações e 

produções dos estudantes, os conteúdos matemáticos tornam-se significativos para 

eles e, dessa forma, dificilmente serão esquecidos, como usualmente acontece com 

conteúdo ensinados de forma mecânica e decorada. Além disso, informações 

decoradas raramente podem ser aplicadas em contextos diferentes dos que foram 

transmitidos, já os conhecimentos elaborados por meio de matematização podem 

permitir um leque maior de aplicabilidade [...] (LOPEZ; FERREIRA; BURIASCO, 

2014, p. 250) 

Ainda conforme Lopez, Ferreira e Buriasco (2014), outro ponto importante para a 

reinvenção guiada é que as atividades podem ser vistas em diferentes níveis de compreensão, 

não apenas na atividade em si, mas também entre as atividades realizadas, pois cada ser humano 

possui um nível de compreensão próprio. Van Den Heuvel-Panhuizen (1998) descreve que um 

dos benefícios dessa perspectiva é justamente a possibilidade de o aluno compreender o mesmo 

conceito em diferentes níveis, o que implica que o estudante pode resolver a mesma atividade 

em situações distintas. 

Uma vez que a Matemática surgiu da matematização da realidade, então a 

aprendizagem matemática também deveria surgir da matematização (FREUDENTHAL, 1994; 

VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, 1996) e devemos buscar fenômenos que possibilitem esse 

processo: essa busca é o objetivo da chamada “fenomenologia didática” proposta por 

Freudenthal (1983). Como explicam Lopez, Ferreira e Buriasco (2014), nessa concepção os 

fenômenos (situações da realidade) devem ser analisados e explorados de modo que despertem 

o interesse dos alunos e estes sejam capazes de elaborar situações em que a Matemática é 

necessária para a resolução dos problemas envolvidos nas situações. Por considerar fenômenos 

da realidade, que podem ser “imagináveis”, como desencadeadores de aprendizagem é que 

surge o termo “realística” da abordagem didática defendida por Freudenthal (VAN DEN 

HEUVEL-PANHUIZEN, 1996), como explanam Lopez, Ferreira e Buriasco (2014) 

Nessa perspectiva, os problemas a serem trabalhados durante o processo de ensino e 

aprendizagem devem sugerir contextos possíveis de serem matematizados, que 

suscitem a matemática que se pretende ensinar e que ofereçam oportunidades de os 
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alunos construírem suas próprias respostas e estratégias. Os contextos não precisam 

necessariamente se referir a situações da vida cotidiana, mas precisam ser 

“imagináveis”, “realizáveis” por eles, passíveis de receber tratamento matemático e 

serem acessíveis aos alunos. (LOPEZ; FERREIRA; BURIASCO, 2014, p. 252) 

Assim, a matematização, como atividade humana, permite que os sujeitos reinventem 

a Matemática vivenciando fenômenos que possam ser imaginados e que valorizam ideias 

matemáticas, contribuindo para o objetivo maior da Matemática Realística que, segundo De 

Lange (1999), é tornar os estudantes matematicamente letrados. Segundo a Matriz do Pisa7 

2012, o 

letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar 

a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente 

e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, 

explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a 

matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos 

possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. 

(PISA, 2012, p. 01) 

De acordo com Ferreira e Buriasco (2016), no processo de sistematização da própria 

Matemática, e que é o que se espera que os alunos aprendam, são evidenciados mais do que os 

resultados dessa sistematização, pois “o poder maravilhoso que a Matemática tem de eliminar 

o contexto e colocar outros contextos ‘na mesma forma’ é que faz dela uma atividade útil.” 

(FERREIRA; BURIASCO, 2016, p. 08). Nesse sentido, não parece promissora a ideia de que 

se deve ensinar o que já está sistematizado para operar depois, uma vez que até mesmo 

máquinas podem fazer isso, o que não caracteriza uma atividade humana. 

A esse esquema tradicional de apresentar os conteúdos matemáticos para, 

posteriormente, aplicá-los nas resoluções de exercícios, Freudenthal (1983) chama de “inversão 

antididática”. Essa expressão é utilizada para denominar o movimento inverso ao processo 

educacional que, geralmente, se inicia com uma matemática formal e, posteriormente, 

apresentar aplicações e contextos. “‘Antididática’ faz um papel de adjetivo, qualificando a 

inversão como não sendo didática” (BURIASCO; SILVA, 2017, p. 8). Essa organização 

contraria a própria ação dos matemáticos, que partem de problemas para matematizá-los e, por 

isso, propõe que seja aplicado este sistema ao ensinar Matemática, pois assim os alunos 

aprendem quando podem matematizar as situações dadas. 

 
7 O PISA consiste em uma avaliação de abrangência global. Trata-se de um exame desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

No Brasil, o teste é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio (CASARIL, 2016). 
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O que Freudenthal chama de matematização pode ser visto em duas grandes vertentes. 

A primeira delas refere-se ao fato de o sujeito partir de fenômenos e contextos “realísticos”, 

vivenciados por ele, para chegar a um conteúdo matemático. A segunda se preocupa em analisar 

como conceitos matemáticos são explorados para estudar os fenômenos. Para descrever essas 

duas vertentes, consideramos que 

Na componente horizontal a estrada para a matemática é pavimentada por meio de 

formação de modelo, esquematização e atalhos. A componente vertical atua por 

processamento matemático, aumentando o nível de estrutura no campo do problema 

correspondente. Sem dúvida, separar grupos de atividade sem dois componentes 

parece um pouco artificial. (TREFFERS; GOFFREE, 1985, p. 109, apud FERREIRA; 

BURIASCO, 2016, p. 247 - tradução das autoras). 

Segundo esses autores, o processo da matematização é dinâmico e útil, pois um assunto 

que foi matematizado hoje pode ser utilizado para modelar outro fenômeno em um nível mais 

elevado. No sentido da matematização horizontal, há uma tentativa de esquematizar o problema 

matematicamente, ou seja, o problema é traduzido por meio de modelos, símbolos e 

esquematizações matemáticas. No caso da matematização vertical, o sujeito explora conceitos 

matemáticos para realizar o processo de representar e entender, matematicamente, os 

fenômenos estudados, como se estivesse se “movendo” dentro do mundo da Matemática para 

compreender as situações.  

Ferreira e Buriasco (2016) mostram em um quadro as diferentes abordagens para o 

ensino de Matemática e quais vertentes possuem. Podemos observar essas distinções no Quadro 

2: 

Abordagem para a Educação Matemática 

Matematização 

Horizontal Vertical 

Mecanicista - - 

Empirista + - 

Estruturalista - + 
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Realística + + 

Quadro 2: "Tipos de matematização para a Instrução Matemática" 

FONTE: (FERREIRA; BURIASCO, 2016, p. 248) 

Freudenthal resiste às distinções feitas por Treffers e Goffree (1985) por acreditar que 

não há como atribuir maior ou menor valor às duas vertentes, tampouco que exista uma “linha 

de separação”, pois ambas ocorrem simultaneamente, no processo de matematização. O autor 

argumenta que a distinção entre vertentes é justamente o que se faz nas abordagens tradicionais 

de ensino, que sempre enfatizam um conceito matemático como se fosse mais importante e 

“desligado” de outros (FREUDENTHAL, 1994). 

Durante o processo de ensino, o professor deve considerar que os estudantes 

desenvolvem meios próprios para alcançar a aprendizagem e, consequentemente, passam por 

vários níveis de matematização e podem “[re]inventar” sua própria Matemática (TREVISAN; 

BURIASCO, 2015). Assim, é importante que o docente pense, identifique e desenvolva 

situações que explorem estratégias informais elaboradas pelos estudantes, na tentativa de 

promover uma reinvenção guiada, por meio de problemas que possam ser organizados por 

conceitos, ferramentas e métodos matemáticos (GREVEMEIJER, 2008). 

Desse modo, a avaliação também precisa ser pensada nos moldes da RME, para que 

as atividades, que chamamos de tarefas8, cedam liberdade aos estudantes para solucionarem os 

problemas propostos de diferentes modos e auxiliem o professor a identificar as habilidades de 

cada aluno e o nível de aprendizagem no qual se encontra. 

2.2 A avaliação na RME 

De modo geral, a avaliação pode adquirir diversas finalidades e seus resultados podem 

auxiliar na adaptação do processo de ensino - avaliação didática ou formativa - bem como 

identificar acertos e dificuldades dos estudantes sobre determinados assuntos. Uma avaliação 

didática objetiva respaldar os processos de ensino e aprendizagem (VAN DEN HEUVEL-

PANHUIZEN, 1996), além disso, o conteúdo da avaliação não deve se restringir “a habilidades 

isoladas, mas, ao contrário, toda uma gama de metas deve ser coberta, tanto em extensão (todos 

 
8 O que é proposto ao estudante: exercícios, problemas, quebra cabeças, jogos, entre outros. 
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os componentes curriculares e as ligações entre eles) como em profundidade (todos os níveis 

de competências)” (TREVISAN; BURIASCO, 2015, p. 174). 

De Lange (1999) apresenta nove princípios que podem nortear uma avaliação na EMR, 

listados a seguir: 

1. a avaliação escolar deve ter como objetivo principal a aprendizagem; 

2. os problemas matemáticos precisam ser realísticos e seus contextos devem “valer 

a pena”; 

3. os métodos avaliativos precisam permitir que os estudantes revelem mais o que 

sabem do que o que não sabem; 

4. é necessário que haja um balanceamento na avaliação de modo que sejam incluídas 

diversas oportunidades para que os estudantes expressem suas realizações como 

desejarem; 

5. a avaliação deve ser condizente com o currículo e suas metas; 

6. os critérios de classificação devem ser esclarecidos, públicos e sempre aplicados; 

7. do mesmo modo, esses critérios de classificação e pontuação devem ser acessíveis 

aos estudantes; 

8. deve haver a oportunidade dos estudantes receberam feedback de suas realizações; 

9. uma tarefa deve ser caracterizada por sua autenticidade e equidade. 

Com esses princípios, o professor deve elaborar uma avaliação que considere a 

oportunidade dada aos estudantes de lidarem com a Matemática por meio de tarefas com 

problemas reais de tal modo que eles sejam capazes de formular, representar e solucionar 

problemas puramente matemáticos ou não, em várias configurações. Às tarefas da avaliação 

devem tornar os estudantes matematicamente letrados; entretanto, para que isso seja possível, 

elas devem recorrer aos vários tipos de conhecimento e contemplar diferentes níveis do 

processo de matematização. 
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2.2.1 Os tipos de tarefas  

O contexto de uma tarefa pode ser de situações reais, fantasiosas ou mesmo ser 

limitado a campos da linguagem matemática (VAN DEN HEUVEL PANHUIZEN, 1996), mas 

o fato de apresentar contextos reais pode não ser suficiente para que o estudante consiga 

desenvolver seu raciocínio e aprender algo. O contexto deve promover o processo de 

matematização, embora não seja fácil definir quais tipos de contextualização são adequadas 

para problemas de Matemática, porque depende das relações existentes entre problema e 

resolvedor (FERREIRA; BURIASCO, 2015), mas é provável que contextos cujas realidades 

são próximas às do estudante sejam facilitadores para que ocorra a matematização. Para a RME, 

os contextos devem ser experimentalmente reais aos estudantes (GREVEMEIJER; 

DOORMAN, 1999) e os problemas relacionados são chamados situações problema. 

Essas situações problema podem apresentar diferentes contextos e as resoluções das 

tarefas, chamadas exercícios de matematização, estão diretamente relacionadas às 

manipulações e às consultas aos conceitos matemáticos e devem promover a matematização. 

Segundo Diaz e Poblete (2005. p. 4), os problemas que compõem as tarefas podem ser 

classificados em 

Problema de contexto real – Um contexto é real se ele é produzido efetivamente na 

realidade e envolve ações do aluno. 

Problema de contexto realista – Um contexto é realista se ele pode realmente 

ocorrer. Trata-se de uma simulação de realidade ou de uma parte dela. 

Problema de contexto fantasioso – Um contexto é fantasioso se for fruto da 

imaginação sem fundamento na realidade. 

Problema de contexto puramente matemático – Um contexto é puramente 

matemático se se refere exclusivamente a objetos matemáticos: números, relações e 

operações aritméticas, figuras geométricas etc. (DÍAZ; POBLETE, 2005, p. 4, 

tradução de FERREIRA; BURIASCO, 2015). 

Para a RME, se a Matemática como atividade humana surge da matematização da 

realidade, então seu processo de aprendizagem deve seguir um caminho semelhante. 

Freudenthal (1983) faz críticas à inversão didática presente no ensino tradicional, pois embora 

alguns problemas de contexto apareçam, a Matemática vem sempre em primeiro lugar, sem que 

haja uma investigação do problema e este se resume a uma aplicação de conceitos matemáticos. 

Os meios para promover a matematização podem ser classificados pelos diferentes modos de 

se apresentar um contexto. 
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Contexto de Ordem 

Zero (C0) 

Utilizados para tornar o problema como se fossem da realidade. 

São chamados de contexto falso ou de camuflagem e devem ser 

evitados. 

Contexto de Primeira 

Ordem (C1) 

Aparecem em situações em que é suficiente traduzir o texto para a 

linguagem matemática. Podem ser relevantes e são necessários 

para avaliar a resposta de um problema. 

Contexto de Segunda 

Ordem (C2) 

Confrontam o estudante e o levam a recorrer a ferramentas 

matemáticas para resolver um problema, o que por sua vez envolve 

o processo de matematização, ao passo que os contextos de 

primeira ordem apresentam problemas já matematizados. 

Contexto de Terceira 

Ordem (C3) 

Possibilitam o processo de matematização conceitual, isto é, 

podem introduzir ou desenvolver um conceito matemático.  

Quadro 3: Usos do contexto segundo De Lange (1995). 

Fonte: Elaborado pelas autoras conforme De Lange (1995). 

Usualmente, nos processos avaliativos, especialmente em provas, os contextos 

apresentados não introduzem um novo conceito; desse modo, os contextos avaliativos estão, 

quase sempre, associados a três funcionalidades. 

Classe de funcionalidade de 

Contexto 

Exemplos 

1. Nenhuma função: não há 

contexto. 

 

- Que número representa 75% de: 

 

2. O contexto é utilizado para 

camuflar, vestir o problema 

matemático. 

- O fator de crescimento de um tipo de bactéria é 6 (por 

unidade de tempo). No momento há 4 bactérias. Calcular o 

momento em que haverá 100 bactérias. 

3. O contexto exerce no 

problema uma função 

essencial e relevante. 

 

- Qual destes seria uma estimativa razoavelmente boa para 

a largura de uma sala de aula? 

( ) 4 pés ( )10 pés 

( ) 25 pés ( ) 300 pés. 

Quadro 4: Classe de funcionalidade de um contexto segundo De Lange (1995). 

Fonte: FERREIRA; BURIASCO, 2015, p. 458 
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Os problemas cuja funcionalidade de contexto não existe são inflexíveis e quase 

sempre são apresentados por uma ordem de ação do tipo “calcule”, “simplifique”, “encontre o 

conjunto solução”, entre outros. Para De Lange (1995), esse tipo de problema deve ser evitado 

e ele faz uma classificação das tarefas por níveis, a fim de caracterizar uma avaliação que 

concorde com as demandas expostas pela RME. 

Nível da tarefa Caracterização 

Nível I 

(N1) 

Esse tipo de tarefa demanda competências relacionadas à reprodução, 

como o reconhecimento de fatos, aplicação de algoritmos, 

desenvolvimento de habilidades, recorrência às ferramentas e conceitos 

matemáticos e realização de procedimentos de rotina. Essas tarefas são 

do tipo múltipla escolha e as respostas são obtidas com poucas soluções 

aceitáveis. Normalmente, os contextos apresentados não são realísticos. 

Nível II 

(N2) 

As tarefas desse nível exigem a competência de conexão, em que os 

estudantes devem lidar com diferentes representações, conectar 

informações, decodificar linguagens, formular e resolver problemas. 

São tarefas que passam por algum processo de matematização e, 

geralmente, são de respostas curtas (várias soluções possíveis, porém 

breves) ou fechadas (poucas soluções aceitáveis, ainda que envolvam 

dois ou mais conceitos). Os contextos são elegidos de modo a envolver 

os estudantes na tomada de decisão matemática.  

Nível III 

(N3) 

Tarefas que suscitam análise e envolvem um processo de 

matematização. Para solucioná-las, é necessário que haja análise, 

interpretação, desenvolvimento de modelos e conjecturas, estratégias de 

solução, argumentação, generalizações e provas. Essas tarefas são do 

tipo aberta, com várias soluções possíveis. 

Quadro 5: Os níveis de tarefas por De Lange (1999). 

Fonte: Elaborado pelas autoras conforme De Lange (1999). 
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Esses níveis podem ser representados por uma pirâmide, como na Figura 3, junto a 

outros aspectos como às áreas de domínio matemático (Álgebra, Geometria, Aritmética e 

Probabilidade e Estatística) e níveis de dificuldade das tarefas (permeiam, continuamente, do 

mais simples ao complexo, do informal ao informal). 

Fonte: TREVISAN; BURIASCO, 2015, p. 175 

Partindo da base da pirâmide, para chegar ao topo, temos os níveis de pensamento que 

as tarefas devem proporcionar - reprodução, conexão e análise - abrangendo quatro áreas (ou 

domínios) da Matemática - Álgebra, Geometria, Números, Estatística e Probabilidade - com 

questões que vão de simples a complexas. Assim, todo tipo de tarefa de avaliação pode ser 

localizado na pirâmide e 

a avaliação deve medir e descrever o crescimento do estudante em todos os domínios 

da Matemática e em todos os três níveis de pensamento, as questões em um programa 

de avaliação completo devem preencher a pirâmide. Devem existir questões em todos 

os níveis de competência, de diferentes graus de dificuldade e em todos os domínios 

de conteúdo (DE LANGE, 1999, p.17) 

De Lange (1999) ressalta que a definição dos níveis é arbitrária, pois não há uma 

distinção clara entre os níveis dado que nem sempre é possível definir onde acaba um e começa 

o outro: em uma mesma tarefa pode aparecer mais de um nível. As tarefas ainda podem ser 

classificadas quanto ao seu caráter simples ou complexo relacionado ao modo como o estudante 

lida com a tarefa (FERREIRA; BURIASCO, 2015) e ainda em formal ou informal quanto à 

linguagem empregada. 

Nos propostos da RME há princípios norteadores e fundamentais que justificam os 

contextos utilizados nas tarefas e avaliação, bem como orientam o processo de ensino do 

Figura 3: Pirâmide de avaliação proposta por De Lange (1999). 
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docente. Esses princípios estão relacionados com o processo de matematização recorrendo à 

fenomenologia didática, trabalhando com contextos realísticos, de modo que a reinvenção 

guiada possa estar sempre presente ao se ensinar Matemática. 

2.3 Os seis princípios da RME 

Os alunos desenvolvem a matematização quando organizam e sistematizam suas 

tarefas matematicamente e, ao mesmo tempo, o professor é responsável pela didatização, em 

que apresenta contextos ricos para os estudos e “matematizáveis” (FERREIRA; BURIASCO, 

2016). Em um processo de reinvenção guiada, a matematização progressiva pode ocorrer de 

acordo com os problemas apresentados e o cenário criado para que os estudantes solucionem 

as situações apresentadas. 

[...] problemas de contexto bem escolhidos oferecem aos estudantes a oportunidade 

de desenvolver modelos informais altamente específicos ao contexto e estratégias de 

resolução [...]. Estes procedimentos de resolução informais podem então se tornar 

assunto de formalização e generalização para constituir um processo de maior 

abstração que, na RME, é chamado de: matematização progressiva (DOORMAN; 

GRAVEMEIJER, 2009, p. 201). 

Com essa visão, Freudenthal (1983) investiga a fenomenologia didática e aponta como 

necessária para os processos de ensino e de aprendizagem. A RME pode ser resumida em seis 

princípios fundamentais para o ensino de Matemática, que estão fundamentados na 

fenomenologia didática de Freudenthal, na reinvenção guiada por meio da matematização 

progressiva e inspirada nos níveis de Van Hiele. Os princípios norteadores são: da atividade, da 

realidade, de níveis, do entrelaçamento, da interatividade e da orientação.  

A teoria de Van Hiele originou nas teses de doutorado de Dina van Hiele - Geldof e 

de seu marido, Pierre van Hiele, na Universidade de Utrecht, Holanda, em 1957. Dina morreu 

após concluir sua tese e Pierre continuou o trabalho e publicou as ideias defendidas pelo casal. 

A principal ideia da teoria é a distinção de cinco diferentes níveis de pensamentos com relação 

ao desenvolvimento da aprendizagem em Geometria. Os níveis são, em ordem: 

reconhecimento, análise, ordenação, dedução e rigor (VILLIERS, 2010). Com base nesses 

princípios, o processo da matematização se consolida, permitindo que os estudantes explorem 

os conceitos matemáticos, compartilhem suas descobertas e relacionem com a realidade. 

O princípio da atividade está relacionado com a visão de que a Matemática é uma 

atividade humana e o aprendizado é construtivo e, nesse caso, os alunos podem descobrir os 
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conceitos matemáticos por meio das produções realizadas (VAN DEN HEUVEL-

PANHUIZEN, 1996).  

O princípio da realidade baseia-se nos contextos que são “ricos” para a exploração de 

conceitos matemáticos e apropriação do conhecimento. São situações próximas aos alunos, para 

que possam matematizar e aprender com esse processo (VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, 

1996; FERREIRA; BURIASCO, 2016).  

O princípio de níveis visa que os estudantes passem por vários níveis de compreensão, 

iniciando o processo de aprendizagem por meios informais até que consigam formalizá-los, 

reaproveitando modelos primários para alcançar níveis mais avançados de um mesmo assunto.  

O princípio do entrelaçamento diz respeito ao fato que os conteúdos matemáticos não 

são capítulos isolados, mas fortemente conectados e, com ele, possibilita-se que os alunos 

tenham uma visão integrada da Matemática, o que irá permitir que utilizem conhecimentos e 

ferramentas matemáticas convenientemente. Desse modo, o currículo de Matemática parece 

mais coerente. 

O princípio da interatividade enfatiza que o processo de aprendizagem não é 

individual, mas também social. Sendo assim, os estudantes devem ter a oportunidade de 

compartilhar seus conhecimentos com outros colegas e o professor, momentos que são 

importantes para a reflexão acerca do trabalho.  

Para o princípio da orientação é importante que o professor oriente a “reinvenção” da 

Matemática, por meio de um conjunto de atividades coerentes e que permitam que os estudantes 

tenham espaço para explorarem ferramentas matemáticas e, assim, descobrirem, por si mesmos, 

os conceitos envolvidos. 

Com base nesses princípios e acreditando que o processo de matematização é 

fundamental para a aprendizagem, elaboramos atividades com tarefas que envolvem a 

construção e a utilização de pantógrafos, junto a uma investigação matemática. No que segue, 

descrevemos essa ferramenta, sua história e os conceitos matemáticos que podem ser 

explorados durante as atividades. 
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3 Pantógrafo: descrição e contexto histórico 

O pantógrafo é um instrumento de desenho que permite a transformação, em especial, 

o redimensionamento de figuras de modo que sejam ampliadas ou reduzidas de acordo com a 

escala desejada. A Figura 1 ilustra um modelo de pantógrafo, mas existem vários outros 

modelos e ferramentas articuladas similares ao pantógrafo, como ilustrado na Figura 4. Suas 

hastes são, geralmente, feitas de madeira e em um pantógrafo, uma das pontas percorre a 

imagem e a outra gera a transformação dela. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Em um mesmo pantógrafo é possível fazer a redução ou ampliação de uma figura ao 

utilizá-lo, basta inverter a posição da ponta com lápis ou marcador e a ponta que contorna a 

imagem. As escalas, algumas vezes indicadas no próprio aparelho, são definidas durante a 

montagem, possibilitando criar pantógrafos com diversas escalas. Os mais comuns são os 

pantógrafos criados para ampliar ou reduzir figuras pelo fator 2 (o dobro ou metade) e fator 3 

(o triplo ou a terça parte). 

Figura 4: Modelos de pantógrafos e ferramentas articuladas para desenho. 
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3.1 Um pouco sobre a história do pantógrafo 

De acordo com Bittencourt (2014) a origem da palavra pantógrafo vem do grego em 

que pantos significa “tudo” e graphein significa “escreve”, logo, pantógrafo é o que “tudo 

escreve”. Atribui-se como criador desse instrumento o astrônomo alemão Christopher Scheiner 

(1573 – 1650), no ano de 1603, entretanto, alguns pesquisadores acreditam que o aparelho já 

existia há mais de 2000 anos. O pantógrafo foi inspirado em outro aparelho utilizado no século 

XVI, o perspectógrafo. Conforme descreve Brandão (2015), um perspectógrafo  

possui um poste móvel, com um furo, através do qual o artista deverá olhar e seguir 

com a ponta seca. O objetivo desse furo é que o autor olhe sempre o mesmo quadro, 

sob o mesmo ângulo, na mesma distância, garantindo a qualidade da reprodução. Esse 

furo representa, na verdade, o centro das linhas da relação de homotetia construída a 

partir do olho do autor, dos pontos seguidos pela ponta seca do instrumento e da 

paisagem. (BRANDAO, 2015, p. 02) 

Apesar de ser um objeto estático, o funcionamento do perspectógrafo dependia da 

movimentação de paralelogramos articulados. Como vemos na Figura 5, os pontos C, I e P 

estão alinhados. O ponto A deve estar fixo em C e os pontos D, E, F e G são chamados de pivô. 

O ponto M é a ponta móvel que segue o contorno do desenho ou da imagem e o ponto B 

reproduz o desenho na escala desejada. 
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Figura 5: Esquema do perspectógrafo de Scheiner. 

Fonte: BITTENCOURT, 2014, p. 27 

Esse engenhoso aparelho foi um dos inventos do período do Renascimento, em que as 

obras de artes exploravam os conceitos da perspectiva. Scheiner se interessava por essas 

ferramentas e realizou muitos estudos matemáticos e físicos com o auxílio de suas invenções. 

3.1.1 Christopher Scheiner (1573 – 1650) 

Christopher Scheiner nasceu na cidade de Markt Wald, na Alemanha, em 1573. 

Estudou em colégios jesuítas e se interessava por Matemática e Astronomia, além de ter certos 

apreços pelos instrumentos utilizados na época. Era hábil com relógios de Sol e telescópios, os 

quais utilizava para comprovar as teorias de Galileu (BITTENCOURT, 2014). O matemático e 

astrônomo alemão estudou sobre as manchas solares chegando a algumas conclusões que 

contrariavam as ideias de Galileu, mas, em sua maior obra nomeada Rosa Ursina (1630) que 

tratava das descobertas sobre manchas e superfície solares, Scheiner concordava com Galileu 

mesmo em vários pontos distintos. 

Durante sua vida, Scheiner desenvolveu pesquisas sobre ótica e refração atmosférica, 

construindo vários modelos de telescópios ao alterar os tipos e as posições das lentes. Em 1631, 

publicou o livro “Pantographice sev ars delineandi res qualibet per parallelogrammum lineare 

sev cavum” (uma tradução para o título é “Pantógrafo e a arte de desenhar por paralelogramos” 

- tradução nossa) que trata do trabalho realizado com a invenção do pantógrafo, feita por ele 

alguns anos anteriores à publicação, em 1603. Na introdução deste livro, Scheiner descreve 

sobre a inspiração que o levou a criar o pantógrafo. Como nos conta Bittencourt (2014) 
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De acordo com a história, em 1603, em Dillingen, o pintor Pierre Gregoire (Petrus 

Gregorius – autor de “Syntaxeon artis mirabilis”, Leiden 1575) provocou 

irritantemente Scheiner dizendo que havia inventado uma ferramenta para desenhar, 

mas se recusando a divulgar os segredos. Gregoire disse ainda que “não acreditava 

que tal coisa pudesse mesmo ser imaginada, e que na verdade não era uma invenção 

humana, mas sim uma inspiração divina, recebida por ele, não revelada através do 

esforço humano, mas por algum gênio celestial”. Animado com o desafio, Scheiner 

começou a trabalhar por conta própria e depois de um período de intensos esforços, 

produziu um instrumento de grande engenho e uso extensivo, para copiar, ampliar ou 

reduzir desenhos, para representar objetos em perspectiva, e para a produção de 

composições anamórficas9. (BITTENCOURT, 2014, p. 25 – 26) 

Na capa do livro, como mostra a Figura 6, há um perspectógrafo no meio de um salão. 

Se observarmos a figura, percebemos que o salão lembra a estrutura da Igreja Católica. No 

perspectógrafo, há um olho observando pelo furo o busto de São Gabino e um braço 

reproduzindo a imagem. Ao redor do aparelho e da estranha criatura, há representantes da Igreja 

e, abaixo ou acima de cada um, escrituras com seus nomes. Da esquerda para a direita, na parte 

central nos pedestais, temos: Santo Aleixo, São Peregrino de Auxerre, São Gabino, Papa 

Honório III, Papa Honório IV, o busto de São Luciano de Antioquia, Arcebispo Mansueto e 

Santa Lucina; acima destes estão: Papa Eugênio I, Papa Bento II, Papa Gregório II, Papa Libério 

e o Arcebispo Caio Apuleio (em latim, Gaius Appuleius). Há dois anjos desenhados na parte 

superior, segurando um brasão, e um abaixo do perspectógrafo utilizando um pantógrafo.  

Também há outros elementos desenhados como na parte superior esquerda, onde há 

uma espada e uma balança.  Na parte superior direita, temos uma chave e uma corda. No alto 

da imagem tem a sigla IHS que, muito provavelmente, significa “Iesus Hominum Salvator”, 

traduzido do latim como “Jesus Salvador dos Homens” (HOLGUÍN, 2017). No centro, está 

escrito “Pantographice: Ad Pavlvm Sabellvm Albani Principem etc” (ao que indica, trata-se de 

uma dedicatória) e o nome do autor. No chão, em cima de um compasso, está a frase “inspice 

et fae secundum exemplar” que significa “olhe e faça segundo o modelo” (tradução nossa). 

 
9  As composições anamórficas geram imagens distorcidas ou deformadas que, para serem vistas e entendidas, o observador precisa se posicionar a uma certa distância dela. 

Em alguns casos, essas imagens podem ser vistas com auxílio de espelhos ou outras superfícies refletoras. 
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Figura 6: Capa do livro Pantographice de Scheiner (1631) 

Fonte: SCHEINER, 1631. 

Criar uma ferramenta capaz de transferir e copiar imagens em escalas desejáveis não 

era imaginável, tanto que  
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Em razão dessa transferência instantânea da imagem de um plano abstrato para um 

plano concreto (do virtual ao real), foi considerado por todos os comentaristas da 

época como uma ferramenta milagrosa, quase mágica, por apresentar nenhuma 

diferença entre o que é real e físico e o que é racional e matemático. 

(BITTENCOURT, 2014, p. 27 – 28). 

Embora a ferramenta construída por Scheiner tenha intrigado algumas pessoas na 

época, o que ocorre com a utilização do pantógrafo e as imagens possíveis de reproduzir com 

ele podem ser justificadas por propriedades matemáticas, como é tratado no capítulo seguinte.  



47 

 

4 A Matemática do pantógrafo 

Aqui descrevemos os conteúdos matemáticos que podem estar relacionados com o 

processo de construção do pantógrafo e sua utilização. Para cada tópico apresentamos as 

definições e buscamos ilustrar com o próprio aparelho. Os conteúdos identificados são: razão e 

proporção, semelhanças e congruência de figuras (em especial, quadriláteros e triângulos), 

ângulos, homotetia e teorema de Tales.  

4.1 A estrutura de um pantógrafo 

Para auxiliar na identificação dos polígonos envolvidos na construção do pantógrafo e 

os ângulos formados por suas hastes, considere as estruturas ilustradas a seguir. É preciso 

ressaltar que há vários modelos de pantógrafos (ver Figura 4), mas todos possuem estruturas 

que atendem a certas “regras” de construção e, nos casos seguintes, adotamos a estrutura dos 

pantógrafos desenhados por Scheiner. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Considerações: Neste modelo, os pontos A, B, C, D, E e F representam as intersecções 

dos segmentos que, por sua vez, representam as hastes do pantógrafo. Além disso, AC // FD, 

assim como AE // BD. Nas medidas, AC = 2 FD (AE = 2BD). 

Figura 7: Estrutura e representação geométrica de um pantógrafo de fator 2. 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Considerações: Neste modelo, os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L representam 

as intersecções dos segmentos que, por sua vez, representam as hastes do pantógrafo. Além 

disso, AD // LE // JF // IG, assim como AH // KG // BF // CE. Nas medidas, AD = 2 JF (AH = 

2BF) e, entre as hastes menores, temos a relação JF = 2 IG = 2 LE (BF = 2 CE = 2 KG). 

4.2 Razão e proporção na construção do pantógrafo 

Na construção de um pantógrafo, conforme o modelo escolhido para nossa pesquisa, 

as hastes precisam ter comprimentos proporcionais entre si. Por exemplo, existe um pantógrafo 

de fator 2 cujo comprimento das hastes maiores é o dobro do comprimento das hastes menores, 

ou seja, se as hastes maiores medem 20 cm, as hastes menores medem 10 cm, com acréscimo 

de 1 cm em cada para que possam ser encaixadas (considerando a largura das hastes sendo 1 

cm), como ilustra a Figura 9. 

Figura 8: Estrutura e representação geométrica de um pantógrafo de fator 3. 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Do mesmo modo, em um pantógrafo de fator 3, tal como no modelo a seguir, se a haste 

maior mede 40 cm, cada haste média possui 20 cm (metade de 40 cm) e as hastes menores 

medem, aproximadamente, 13 cm (a terça parte de 40 cm), como elucidado na Figura 10. Este 

modelo é um pouco diferente do pantógrafo de fator 3 desenhado por Scheiner, porém, o que 

os diferencia são as razões de proporção entre os comprimentos das suas hastes. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Figura 9: Medidas das hastes de um pantógrafo de fator 2. 

Figura 10: Medidas das hastes de um pantógrafo de fator 3. 
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Observação: As medidas mostradas podem sofrer alterações, pois os pantógrafos utilizados 

como base foram construídos manualmente e estão sujeitos a erros. 

Os desenhos que podem ser feitos com o auxílio do pantógrafo da Figura 9 também 

mantêm essas proporções e só é possível ampliar ou reduzir uma imagem duas vezes. No 

pantógrafo da Figura 10, a imagem pode ser ampliada ou reduzida em 1.5, 2 ou 3 vezes. Além 

disso, os triângulos e paralelogramos formados pelas hastes do pantógrafo têm medidas 

proporcionais, pois são semelhantes entre si. 

4.3 A semelhança no pantógrafo 

Os triângulos e paralelogramos formados pelas hastes do pantógrafo (ver Figura 2) 

mantêm as proporções que as escalas inscritas. Observe a Figura 11 para concluir que o 

triângulo amarelo (o menor à esquerda) tem comprimento da base igual à metade do 

comprimento da base do triângulo vermelho (o maior). Por propriedades que são descritas no 

trabalho final, os triângulos são semelhantes entre si. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

4.4 Ângulos no pantógrafo 

Os ângulos internos indicados pelas setas (na parte interior dos triângulos) na Figura 

12 são congruentes entre si devido à semelhança dos paralelogramos que ocorrem no interior 

do pantógrafo. 

Figura 11: Semelhança de triângulos no pantógrafo. 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

4.5 Homotetia 

A utilização do pantógrafo produz um efeito que causa o deslocamento e a ampliação 

ou a redução de uma figura em um mesmo plano. A essa transformação chamamos de 

homotetia. O ponto de fuga, no caso do pantógrafo, corresponde ao ponto fixo do aparelho e o 

fator de ampliação/redução é determinado pelo posicionamento dos lápis. Na Figura 13, a 

imagem de referência é a da esquerda e o desenho final possui o dobro das dimensões originais.  

Como se trata de um trabalho manual (na verdade, realista), certas irregularidades 

podem ser percebidas, mas, mesmo em condições não ideais, é possível verificar que as 

propriedades da homotetia se mantêm. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Figura 12: Ângulos congruentes no pantógrafo. 

Figura 13: Homotetia no pantógrafo. 
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4.6 Teorema de Tales aplicado ao pantógrafo 

O pantógrafo tem hastes que são paralelas entre si e atravessadas por outras hastes. 

Mesmo quando movimentamos o pantógrafo, o paralelismo se mantém. É possível mostrar aos 

estudantes como o Teorema de Tales se aplica às hastes do pantógrafo, como ilustra a Figura 

14. 

Teorema de Tales: “Um feixe de retas paralelas intersectadas por segmentos ou retas 

transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes.” 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

As retas AC e FD são paralelas entre si (idem para as retas AE e BD). Logo, pelo 

teorema, 
𝐴𝐹

𝐴𝐵
=  

𝐴𝐸

𝐴𝐶
. Vale ressaltar que, como uma consequência do teorema, os ângulos 

indicados pelas setas são congruentes. 

4.7 Teorema de Pitágoras aplicado ao pantógrafo 

Também é possível mostrar aos alunos que o teorema de Pitágoras pode ser aplicado 

ao pantógrafo, pois quando suas maiores hastes estão na posição perpendicular entre si, a 

distância entre as suas pontas passa a ser a hipotenusa do triângulo formado por essas hastes e, 

as próprias hastes são os catetos, como elucida a Figura 15. Nesse caso, a medida de BC pode 

ser calculada por BC² = AB² + AC².  

Figura 14: Teorema de Tales aplicado ao pantógrafo. 
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Teorema de Pitágoras: “A área do quadrado formado sobre a hipotenusa é igual à 

soma das áreas dos quadrados formados sobre os catetos.” 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Embora esse teorema se aplique à geometria estática, diferente da geometria com a 

qual podemos trabalhar com um pantógrafo (geometria dinâmica), verificar que essa 

propriedade se aplica ao pantógrafo pode desencadear uma motivação ao estudo do teorema. 

4.8 Por que um pantógrafo amplia ou reduz uma imagem? 

Vamos considerar o “esqueleto” de um pantógrafo idealizado de fator 2, pois é o 

modelo mais simples dos pantógrafos que escolhemos trabalhar e os resultados retirados desse 

esquema são análogos para pantógrafos de fatores maiores que 2. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Figura 15: Teorema de Pitágoras no pantógrafo. 

Figura 16: Estrutura simplificada de um pantógrafo de fator 2. 
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Dados: 

• O comprimento de 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  é igual ao comprimento de 𝐴𝑀̅̅̅̅̅; 

• Temos as retas 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ // 𝐶𝑆̅̅̅̅  e 𝐴𝑀̅̅̅̅̅// 𝐵𝑆̅̅̅̅ ; 

• O comprimento de 𝐶𝑆̅̅̅̅  é metade de 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  (idem para 𝐵𝑆̅̅̅̅  ser metade de 𝐴𝑀̅̅̅̅̅); 

• B e C são pontos médios de 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  e 𝐴𝑀̅̅̅̅̅, respectivamente; 

• F, S e M são colineares. 

Sendo F o ponto fixo, ao movimentar o pantógrafo horizontalmente de tal modo que S 

se desloque até um ponto S’ em que SS' = x, temos que: 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

F, S’ e M’ são colineares. 

Os ângulos BŜS'e AM̂M' são congruentes, pois as retas BS e AM são paralelas entre si 

e têm como transversal a reta FM’.  

AM tem mesmo comprimento de A'M' (idem AF e A'F'), assim como B'S' tem mesmo 

comprimento de BS (idem C'S' e CS), logo A'M' = 2 B'S'. 

B’ e C’ são pontos médios de A'F e A'M', respectivamente, e A’B’S’C’ é um 

quadrilátero com todos os seus lados de mesmo comprimento; portanto, A’C’ // B’S’ (ou seja, 

as retas A’C’ e B’S’ são paralelas e M’ pertence à reta A’C’). 

Figura 17: Esquema do pantógrafo em movimento horizontal. 
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Assim, os ângulos B'S′̂S e A'M′̂M são congruentes, pois a reta FM’ é transversal às 

retas paralelas B’S’ e A’M’. Desse modo, os ângulos SB′̂S' e MA′̂M' são congruentes, pela soma 

dos ângulos internos dos triângulos B’S’̂S e A’M’̂M e, portanto, esses triângulos são 

semelhantes entre si (possuem mesmos ângulos internos).  

A razão de semelhança pode ser descoberta por meio do Teorema de Tales. Considere  

B′S′

x
=

A′M′

y
, mas A′M′ = 2B′S′, então: 

B′S′

x
=

2B′S′

y
⇒

y

x
=

2B′S′

B′S′
⇒

y

x
= 2 ou 

x

y
=

1

2
 

Logo, y é o dobro de x. Um processo análogo pode ser feito com um segmento 

desenhado na vertical. Por esse motivo, este modelo de pantógrafo é capaz de ampliar ou reduzir 

imagens pelo fator 2. 

Com base nessas propriedades, no uso de contextos e níveis de tarefa propostos por 

De Lange (1995, 1999) - ver Quadro 3 e Quadro 5 - e respaldadas pela RME, elaboramos 6 

atividades, que contemplam a utilização e/ou a construção de um pantógrafo. No capítulo 

seguinte, descrevemos os procedimentos metodológicos adotados para aplicar esse conjunto de 

atividades. 
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5 Considerações metodológicas 

Destacamos os procedimentos metodológicos fundamentais para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

• Elaboração de atividades, sob a perspectiva da Educação Matemática Realística, 

que exploram a construção e a utilização de um pantógrafo; 

• Aplicação das atividades desenvolvidas com um grupo de professores de 

Matemática da rede pública estadual paulista e para estudantes de um curso de 

Licenciatura em Matemática; 

• Análise dos resultados obtidos com as atividades, para destacar dificuldades e 

percepções dos participantes, acerca dos conteúdos abordados; 

• Comparação de dados coletados, por meio de observação e conversas direcionadas, 

referentes aos níveis de compreensão dos conceitos geométricos abordados.  

Contamos com a presença de professores e licenciandos para a realização dessas 

atividades, por meio de uma oficina com 3 encontros de 3 horas cada, ofertada pelo Centro de 

Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática (CAEM) do Instituto de Matemática e Estatística 

da Universidade de São Paulo (IME-USP), em agosto de 2019. 

5.1 Grupo de aplicação e participantes 

As atividades foram aplicadas por nós a um grupo de professores e licenciandos de 

Matemática em uma oficina realizada com o auxílio do CAEM. Frequentaram a oficina 5 

professores de Matemática de escolas públicas e privadas, 2 alunos do curso de licenciatura em 

Matemática do IME-USP e 1 musicista, totalizando 8 participantes. Além dos participantes e 

das pesquisadoras, as oficinas contaram com a participação de estagiários do CAEM, que 

auxiliaram na montagem das salas, e um total de 8 observadores, que auxiliaram na coleta de 

dados, por meio de roteiros de observação (Anexos IV, V e VI), gravações de áudio, fotografias 

e anotações das informações pertinentes.  

Os participantes foram avisados que a oficina também era destinada a coletar dados 

para esta pesquisa e, conforme as exigências da ética em pesquisa, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II) voluntariamente, assim como os observadores 

(ANEXO III). 
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 Os participantes foram divididos em 4 duplas, que permaneceram fixos nos três dias 

da oficina. Para não identificar os participantes, utilizamos as siglas G1, G2, G3 e G4 para 

referenciar cada grupo/dupla. As análises e produções estão descritas por data de aplicação das 

atividades e por grupo, no capítulo 7.  

5.2 Procedimento de aplicação e avaliação das atividades 

Antes da aplicação das atividades, apresentamos o tema da pesquisa aos participantes 

e discorremos sobre o trabalho que desenvolvemos e os objetivos da pesquisa. Em seguida, 

introduzimos a história do pantógrafo e o surgimento de algumas ferramentas articuladas 

similares, como o perspectógrafo.   

Feito isso, separamos os participantes em 4 duplas e começamos a aplicação do 

conjunto de atividades, na ordem mostrada neste trabalho. Cada grupo recebeu uma cópia 

impressa da atividade a ser feita no momento. 

Fizemos uma breve introdução sobre a temática de cada atividade e os objetivos 

previstos. As atividades foram aplicadas pelas pesquisadoras, que contaram com o apoio de 

observadores. Estes foram escolhidos por sua voluntariedade e receberam instruções sobre 

como proceder com as observações de pesquisa, como anotar e, se necessário, como intervir na 

aplicação das atividades, sem prejudicar o andamento da pesquisa ou enviesar respostas dos 

participantes. Os observadores, preferencialmente, eram pessoas relacionadas às áreas de 

Educação e/ou Matemática, pois acreditamos que a familiaridade com essas áreas nos favorecia 

na instrução e observação. 

Conseguimos distribuir um observador para cada dupla em todos os três dias de 

aplicação das atividades. Ao todo, contamos com a participação de 8 pessoas na realização das 

atividades, entre professores e licenciandos e 8 observadores. As anotações dos observadores 

foram realizadas em folhas de papel, gravações de áudio, curtas filmagens e registro fotográfico 

somente das atividades em andamento ou finalizadas pelos participantes.  

As pesquisadoras foram mediadoras das atividades, isto é, forneceram informações 

suficientes e necessárias para a resolução das atividades, sem indicar a solução diretamente, 

mas permitindo que os participantes ficassem livres para encontrar as soluções, com base em 

seus conhecimentos prévios.  
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Ao término de cada atividade (cerca de 30 a 50 minutos para a realização de cada uma), 

iniciávamos uma discussão sobre as dificuldades em resolvê-la, as soluções encontradas pelos 

grupos e quais conhecimentos ou conteúdos relacionados à Matemática foram utilizados na 

realização da atividade. Todas as produções foram recolhidas ao final de cada etapa de 

aplicação, para serem analisadas posteriormente.  

A avaliação ocorreu durante e após a aplicação das atividades e em conformidade com 

as ideias da RME. Nosso interesse era tomar ciência se os participantes conseguiram realizar o 

solicitado em cada atividade e como o fizeram, além das dificuldades individuais que foram 

registradas individualmente, no decorrer da aplicação e entregues para nós. Contribuíram para 

nossa avaliação as anotações dos observadores, que nos ajudaram a compreender como cada 

grupo conseguiu realizar a atividade.  

No capítulo seguinte, descrevemos as atividades que foram aplicadas, mas as versões 

finais estão disponíveis nos anexos deste trabalho, caso algum leitor tenha interesse em utilizá-

las. Essas atividades passaram por uma revisão, a fim de que suas versões finais evitem os 

imprevistos notados na aplicação. Os acertos foram feitos na escrita, nos objetivos de cada 

atividade e na ordem de apresentação.   
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6 As atividades: os 6 princípios da RME e o pantógrafo 

Com base nas ideias defendidas pela RME e por acreditar que a Matemática se 

“aprende fazendo”, elaboramos seis atividades. Cada atividade apresenta seu(s) contexto(s) 

predominante(s) de acordo com o exposto no Quadro 3. 

6.1 Atividade 1: Princípio da atividade (Contexto C0) 

Objetivo: Construir um pantógrafo capaz de ampliar e reduzir figuras com o fator dois 

e/ou três. 

Material (1ª versão): 

• Tiras de papel paraná; 

• Borracha; 

• Tachinhas/percevejos/ilhós; 

• Fita dupla face; 

• Fita adesiva; 

• Régua; 

• Lápis ou caneta. 

Procedimento: 

Em um primeiro instante, os participantes receberam tiras de 2cm de largura e 

comprimentos variados, a saber: 

• 2 tiras de 32 cm; 

• 2 tiras de 21 cm; 

• 1 tira de 18 cm; 

• 1 tira de 16 cm; 

• 1 tira de 12 cm; 

• 3 tiras de 11 cm; 
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• 2 tiras de 09 cm. 

Em seguida, os participantes separaram as peças nos seguintes grupos:  

Grupo A: 2 tiras de 21cm + 1 tira de 12 cm + 1 tira de 11cm. 

Grupo B: 2 tiras de 32cm + 1 tira de 18cm + 1 tira de 16cm + 2 tiras de 11cm + 2 tiras 

de 9cm. 

Com as tiras do grupo A, os participantes montaram um pantógrafo de fator 2, 

conforme o modelo ilustrado a seguir. 

Figura 18: Estrutura do pantógrafo de fator 2 – modelo 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

O desafio está em saber posicionar as hastes tendo em mente que o desenho a ser 

ampliado fica abaixo da ponta seca (S) e o lápis ou caneta fica na ponta móvel (M). A ponta F 

será fixada à mesa e é onde coloca-se a fita dupla face. Nos pontos A, B e C ficam as tachinhas 

e embaixo de cada uma deve-se colocar um pequeno pedaço de borracha para proteger das 

pontas que podem ficar expostas. A seguir está a solução que esperávamos que os participantes 

encontrassem. 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Com as tiras do grupo B, os participantes deveriam montar o pantógrafo de fator 3, 

como mostrado a seguir (as hastes devem ser unidas pelas tachinhas). 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Justificativa: O princípio da atividade surge aqui ao se deparar com a oportunidade de 

(re)inventar uma ferramenta e explorá-la quanto às propriedades matemáticas envolvidas no 

processo de construção e na utilização dela. Scheiner foi desafiado a criar essa ferramenta e, 

Figura 19: Solução do pantógrafo de fator 2. 

Figura 20: Solução do pantógrafo de fator 3. 
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após algumas tentativas, chegou ao pantógrafo de fator 2, com algumas alterações em relação 

ao recriado aqui.  

Conteúdos: Proporcionalidade, perpendicularismo, semelhança de figuras. 

6.2 Atividade 2: Princípio da realidade (Contexto C1) 

Com os pantógrafos montados, vamos utilizá-los para resolver o seguinte problema:  

“Uma florista quer confeccionar uma placa de boas-vindas para colocar em sua loja. 

Buscando referências na internet pelo celular, ela encontrou a figura que queria, mas precisava 

desenhá-lo em uma versão maior. Amante das artes e das flores, a florista guarda em sua casa 

um antigo pantógrafo que lhe foi dado por sua avó. Dispondo de uma placa de madeira com 

dimensões 0,40 x 0,60 metros e, sabendo que a tela de seu celular tem dimensões 09 x 19 

centímetros, qual é a quantidade máxima de vezes que ela poderá ampliar o desenho se utilizar 

o pantógrafo de escala 2? Faça o desenho da placa.” 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Essa atividade explora uma situação realística e que precisa de uma solução rápida. 

Embora o pantógrafo não seja uma ferramenta de uso comum, a florista consegue solucionar 

seu problema rapidamente com o aparelho, basta ampliar a imagem do celular ao dobro para 

obter as dimensões 18 x 38 cm, ou seja, utilizar a escala 2, já que é o máximo possível nesta 

situação.  

Figura 21: Representação da tela de celular com a imagem escolhida 
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Justificativa: Na RME a realidade não está diretamente relacionada com o cotidiano, 

mas são situações (fenômenos) que precisam de uma solução capaz de colocar o participante 

em atividade e explorar as ferramentas disponíveis. No caso da florista, ela poderia resolver seu 

problema de diversas formas: utilizar uma malha quadriculada para ampliar a imagem, ir à 

gráfica e solicitar que ampliassem a imagem digitalmente ou utilizar o pantógrafo que sua avó 

deu para fazer sua própria placa. Por se tratar de um instrumento antigo com essa finalidade, 

fazer o resgate histórico do pantógrafo para utilizá-lo em uma situação possível nos dias atuais 

é uma forma de tratar da realidade sob a perspectiva da RME. 

Conteúdos: Ampliação de figuras, conversão de unidades. 

6.3 Atividade 3: Princípio de níveis (Contextos C2 e C3) 

Com o pantógrafo de fator 2, tentem solucionar o problema: 

“Um estudante de mecânica precisa desenhar uma peça chamada porca sextavada em 

uma tarefa, mas foi solicitado que a peça final tivesse o dobro das dimensões da peça original, 

pois seria acoplada a um parafuso maior.  

1) Utilizando o pantógrafo sobre a figura da peça original, faça o desenho da peça final 

e indique as novas medidas. (Não se esqueça de conferir!) 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

2) Existem porcas que apresentam 1/8 das dimensões lineares da peça original. 

Desenhe-a e indique as novas medidas. 

3) Mais uma vez, foi solicitado ao estudante que desenhasse a peça cujas medidas 

fossem metade das dimensões da peça original. Faça o desenho e indique as novas medidas. 

Figura 22: Vistas ortogonais da peça. 
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Finalmente, após concluir a tarefa, o estudante a entregou para sua professora. Com a 

intenção de verificar se ele compreendeu o exercício, a professora pediu que desenhasse uma 

nova peça que tivesse o quádruplo das dimensões da peça da segunda etapa que ele desenhou. 

O estudante apenas respondeu que não seria necessário. Por quê?” 

Essa atividade busca investigar as escalas e as reduções possíveis com o pantógrafo de 

escala 2. 

Justificativa: Ampliar e reduzir pelo fator 2 é o nível básico de uso do pantógrafo, pois 

depende diretamente da escolha de um ponto móvel: para ampliar, o ponto móvel fica em M e 

a figura abaixo de S; para reduzir, o ponto móvel fica em S e a figura original em M.  

Reduzir 1/8 das dimensões originais é o nível intermediário de uso do pantógrafo, pois 

é preciso reduzir à metade a figura original, logo a nova imagem tem ½ das dimensões originais; 

reduzir essa nova imagem à metade, logo tem ¼ das dimensões; e reduzir mais uma vez para 

obter 1/8 das dimensões originais. 

Na última etapa da atividade, é esperado que o participante consiga conjecturar sobre 

as ampliações e reduções. As ampliações ocorrem quando as medidas de comprimento da figura 

original são multiplicadas por 2n; a redução ocorre quando se multiplica as medidas de 

comprimento da figura original por 1/2
n, sendo n um número natural que indica quantas vezes 

se deseja ampliar ou reduzir. Logo, o quádruplo das dimensões de uma figura que foi reduzida 

a 1/8 reproduz a mesma imagem da etapa 3. Compreender esse mecanismo e como acontecem 

as reduções/ampliações, a ponto de fazer conjecturas, é o nível avançado de uso do pantógrafo. 

Conteúdos: Multiplicação por fração, potências de base 2, redução e ampliação de 

figuras. 

6.4 Atividade 4: Princípio da interatividade (Contexto C2) 

Para esta atividade, precisamos de uma folha de papel quadriculado, lápis e hastes do 

pantógrafo de fator 2. Os participantes devem conectar as hastes com os dedos, como ilustrado 

na Figura 23. Será entregue uma figura e o objetivo é ampliá-la 2 vezes, usando o pantógrafo 

“manual”.  

O desafio está em compreender o mecanismo do pantógrafo e é uma forma do trabalho 

em equipe ser fortalecido, pois é importante que os participantes se ajudem nesse momento, 

para concluir a atividade.  
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Justificativa: A RME prevê que as atividades sejam desenvolvidas também por meio 

do trabalho em grupo. A interatividade ocorre quando os participantes se tornam o próprio 

pantógrafo e precisam ter compreendido bem seu mecanismo para que as imagens sejam feitas 

conforme solicitado. A noção espacial também é muito importante para a realização da 

atividade. O papel quadriculado auxilia na orientação dos movimentos e a verificação dos 

comprimentos das imagens. A seguir estão as figuras entregue aos participantes. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Figura 23: Formação do pantógrafo "manual". 

Figura 24: Imagens diversas para desenhar. 
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Conteúdos: Noção espacial, proporcionalidade. 

6.5 Atividade 5: Princípio da orientação (Contexto C2) 

Nesta atividade, um dos participantes do grupo é responsável por orientar os demais a 

resolverem um dos problemas propostos. 

Situação 1: Um arquiteto precisa ampliar a planta de uma casa para desenhar os 

móveis e demais detalhes da decoração. No momento, ele dispõe apenas de um antigo 

pantógrafo de fator 2. A planta está na escala 2:100 e ele precisa que o novo desenho tenha, no 

mínimo, o triplo das dimensões da atual planta. Esboce a nova planta indicando a escala. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Situação 2: Uma empresa necessita estampar seu logo em um chaveiro metálico, para 

isso, a máquina que executa a impressão conta com um aparato interno similar ao pantógrafo 

Figura 25: Planta fictícia. 



67 

 

de fator 3. Sendo a figura a seguir o logo da empresa e, sabendo que a estampa no chaveiro 

precisa ter 3/2 das dimensões desta figura, esboce o desenho a ser estampado.  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Justificativa:  Nessa atividade, vivenciar o processo de orientação é muito mais 

importante do que a resolução do problema, além disso, por conta do contexto utilizado, a 

realidade também se faz presente, pois existem máquinas de cópias que possuem um aparato 

similar ao pantógrafo em seu interior.  

Essa atividade traz uma oportunidade da pessoa que está orientando indicar, 

sutilmente, algumas possíveis passagens e adaptações que podem ser feitas para que o outro 

resolva a situação. Para solucionar o problema da situação 1, uma sugestão é que o/a 

“orientador/a” leve o/a “orientado/a” a imaginar as posições dos pontos do pantógrafo sobre a 

planta e, se necessário, que a planta possa ser rotacionada de modo que seja possível ampliar 

em 4x, já que é solicitado ampliar, no mínimo, o triplo. O mesmo pensamento deve ser instigado 

na situação 2, em que o/a orientado/a reduz a imagem em 1.5x de uma vez ou passando por 

uma ampliação ao triplo e depois reduzir as dimensões dessa nova imagem pela metade. O(A) 

orientador(a) deve permitir que seu(sua) orientando(a) investigue as possibilidades de respostas 

e as [re]invente. 

Conteúdos: Multiplicação por fração, potências de base 2 e 3, redução e ampliação de 

figuras. 

Figura 26: Logo fictício. 
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6.6 Atividade 6: Princípio do entrelaçamento (Contexto C2) 

Com base nos seus conhecimentos, justifique: qual(is) a(s) relação(ões) existente(s) 

entre os desenhos dos quadrados feitos por meio do pantógrafo? 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Dados: 

• O comprimento de 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  é igual ao comprimento de 𝐴𝑀̅̅̅̅̅; 

• Temos as retas 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ // 𝐶𝑆̅̅̅̅  e 𝐴𝑀̅̅̅̅̅// 𝐵𝑆̅̅̅̅ ; 

• O comprimento de 𝐶𝑆̅̅̅̅  é metade de 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  (idem para 𝐵𝑆̅̅̅̅  ser metade de 𝐴𝑀̅̅̅̅̅); 

• B e C são pontos médios de 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  e 𝐴𝑀̅̅̅̅̅, respectivamente; 

• A largura das hastes é desprezível para a justificativa. 

Justificativa: O princípio do entrelaçamento prevê que as atividades utilizem mais de 

um conceito matemático (e até de outras áreas) em suas possíveis soluções. No caso desta 

atividade, mostrar o funcionamento de qualquer pantógrafo nas condições descritas deve ser 

feito de modo a garantir que, independente do comprimento da haste maior, o pantógrafo 

sempre ampliará/reduzirá uma imagem pelo fator 2.  

Conteúdos: Semelhança de figuras, proporcionalidade, polígonos, posição relativa 

entre retas. 

Figura 27: Representação de um pantógrafo em uso. 
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No capítulo seguinte, apresentamos a análise dos dados coletados com a realização 

dessas atividades. Embora tenhamos feito duas aplicações desse conjunto de atividades, em 

momentos e lugares distintos - uma pela oficina ofertada pelo CAEM, em agosto e a outra, em 

aulas de Desenho Geométrico do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de 

São Paulo (IFSP), em setembro, optamos por descrever e analisar os resultados das atividades 

feitas no CAEM, pois os dados e comportamentos observados se repetiram nas duas aplicações, 

o que resultou em análises similares e acreditamos que os resultados apresentados no que segue 

são suficientes para responder as questões de pesquisa e concluir este trabalho.  
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7 Análise dos dados 

Apresentamos os resultados obtidos com a aplicação das nossas atividades na oficina 

ofertada pelo CAEM.  

7.1 A oficina “Construção e utilização de um pantógrafo em aulas de Geometria” 

A oficina foi oferecida pelas pesquisadoras e pelo Centro de Aperfeiçoamento do 

Ensino de Matemática (CAEM) do IME-USP. Ocorreu nos sábados 10, 17 e 24 de agosto de 

2019, com duração total de 9 horas, distribuídas em 3 horas por dia, no período das 9h às 12h. 

A sala, cedida pelo CAEM, contém dois projetores, doze mesas grandes, lousa, cadeiras e um 

computador.  

O objetivo da oficina - e dessa Dissertação de Mestrado Profissional no Ensino de 

Matemática - foi oferecer uma oportunidade aos participantes de conhecerem e explorarem um 

pantógrafo, de modo que sua utilização em sala de aula pudesse enriquecer as aulas de 

Geometria. Com base nas ideias defendidas pela Educação Matemática Realística 

(FREUDENTHAL, 1983, 1994) e alguns de seus seguidores, as atividades propostas tentaram 

promover a "matematização" de alguns conceitos matemáticos, como semelhança, razão e 

proporção, entre outros, por meio da construção e da utilização de um pantógrafo. Essas 

atividades foram desenvolvidas com foco em alunos de 9° ano do EF e 1° ano do EM e 

discutidas com os participantes sobre possíveis e necessárias aplicações, adaptações e 

dificuldades.  

As atividades foram aplicadas na ordem em que se apresentam no Capítulo 6, todas 

nas versões originais. Os materiais utilizados foram papel paraná (para compor as hastes), 

tachinhas com borracha, lápis, folhas sulfite A4, réguas, fitas adesivas e canetinhas. Em cada 

dia da oficina foram aplicadas duas atividades e todos os materiais foram fornecidos pelas 

pesquisadoras. 

7.2 Dos dados coletados, análises das resoluções e discussões 

Ao iniciar a oficina, os 8 participantes foram orientados a formar quatro duplas, que 

escolheram livremente e com as quais trabalhamos durante os três encontros. Nomeamos os 

grupos G1, G2, G3 e G4 para facilitar a descrição dos resultados e manter a anonimidade. Esses 

grupos eram compostos por 
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• G1: dois professores (P1 e P2) de Matemática, um de escola pública e o outro de 

escola particular do Estado de São Paulo; 

• G2: dois professores (P3 e P4) de Matemática de escola pública do Estado de São 

Paulo; 

• G3: um professor (P5) de Matemática de escola particular do Estado de São Paulo e 

um musicista (M1); 

• G4: dois licenciandos em Matemática (L1 e L2). 

7.2.1 Primeiro dia: 10/08/2019 (Atividades 1 e 2) 

Foram aplicadas as atividades 1 e 2, nessa sequência. Houve uma apresentação inicial 

de 30 minutos das pesquisadoras, dos participantes e dos observadores. Essa apresentação foi 

importante para revelar o perfil dos integrantes da pesquisa e dos participantes, desse modo 

identificamos as suas ocupações. Nos próximos subcapítulos descrevemos as realizações das 

atividades de cada grupo. 

G1: Na Atividade 1 os participantes tiveram algumas dificuldades em montar o 

pantógrafo. Utilizaram algumas hastes na primeira tentativa, como mostra a Figura 28. 

Figura 28:Primeira tentativa de montagem do pantógrafo do G1. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Observe que o pantógrafo da esquerda possui uma tachinha que une as hastes centrais 

de modo equivocado, pois há “sobras” (pontas de encaixe do lápis) nas duas hastes centrais 

quando só poderia haver em apenas uma delas. O pantógrafo à direita tem a haste central muito 
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maior que as demais causando uma desproporcionalidade na ferramenta. Neste caso, as hastes 

foram trocadas entre um pantógrafo e outro. 

Na segunda tentativa, após entrega de um novo conjunto de hastes, o grupo G1 

conseguiu montar os pantógrafos como esperado, com os quais realizaram as demais atividades. 

Figura 29: Segunda tentativa de montagem do pantógrafo do G1. 

Fonte: Acervo pessoal. 

O grupo G1 se preocupou em montar pantógrafos idênticos aos modelos que estavam 

disponíveis na oficina. Pelas discussões e anotações do observador, o grupo pareceu não estar 

preocupado se haviam propriedades matemáticas que poderiam auxiliar na construção dos 

pantógrafos como, por exemplo, que os comprimentos das hastes tinham alguma relação entre 

si. Os professores fizeram um exercício considerado muito comum em sala de aula de 

Matemática: reproduziram um modelo. 

Na segunda atividade, G1 começou a perceber algumas relações sobre o uso do 

pantógrafo ao desenhar a Figura 21. Em um dado momento, após várias tentativas de reproduzir 

o desenho, um dos integrantes observa que “quanto mais perto do desenho [referindo-se à ponta 

da haste que é fixada à mesa], pior fica [a reprodução da imagem]” (P1, 10/08/19). Apesar dessa 

observação, em nenhum momento o grupo conseguiu justificar porque isso ocorria. Essa 

tentativa de justificar o porquê de o desenho final não ser reproduzido corretamente caracteriza 

uma parte do processo de matematização: os participantes estavam esquematizando e 

formulando hipóteses para explicar o possível “insucesso” com o desenho da flor.  
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Também disseram que, ao desenhar, estavam observando o contorno da imagem 

original por um dos orifícios do pantógrafo que estivesse sobre esta e, como o diâmetro do 

orifício era maior do que a largura das linhas de contorno da imagem, dificultava o processo e, 

portanto, a reprodução não era feita com êxito. Intuitivamente, os participantes perceberam que 

facilitaria o processo de desenhar se as aberturas nas pontas das hastes fossem menores, 

próximas à largura da linha de contorno da imagem. Mais uma vez, parte do processo de 

matematização ocorre, pois estão recorrendo às relações de medidas entre dois objetos 

matematizáveis (a linha de contorno da imagem e o diâmetro dos orifícios circulares da 

ferramenta). 

G2: Um dos integrantes já conhecia o pantógrafo por ter trabalhado em uma indústria 

que utilizava uma máquina copiadora cujo interior acoplava um pantógrafo para reproduzir 

imagens de logos de empresas. Por conta desse contato prévio, o grupo não teve muitas 

dificuldades para montar seus pantógrafos. Entendemos que isso caracteriza o princípio de 

realidade, uma vez que um dos participantes conseguiu relacionar com a vida cotidiana o que 

estava sendo apresentado. 

Figura 30: Pantógrafos do G2. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Entretanto, tiveram algumas complicações ao realizar a Atividade 2, pois não 

conseguiam posicionar corretamente a folha que continha a imagem e as que utilizaram para 

desenhar. Relataram que as tachinhas estavam dificultando a movimentação do aparelho, 

porque “enroscavam” nas folhas que estavam soltas sobre a mesa. A fim de solucionar esse 

problema, utilizaram a estratégia de um outro grupo (G4): usar o pantógrafo ao contrário, de 

modo que as pontas das tachinhas ficassem para cima e a parte lisa delas tocasse a superfície 

das folhas de papel. Essa adaptação é resultado da percepção dos participantes de que 
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precisavam diminuir o atrito entre a ferramenta e as folhas de papel para desenhar com mais 

facilidade. Isso evidencia que precisaram recorrer a outros conceitos, não apenas matemáticos, 

para realizar a tarefa. Essa relação entre conteúdos na tentativa de solucionar um problema 

caracteriza o princípio de entrelaçamento. 

Também notaram que, para facilitar a ação de desenhar, bastava observar a 

movimentação de uma das pontas (“quinas”) da haste que estava sobre a imagem original, pois 

conseguiram fazê-la contornar o desenho e reproduzi-lo adequadamente. Essa ideia está 

intimamente relacionada com as linhas de fuga que podemos observar no estudo de homotetia 

(ver Figura 13).  Sendo assim, os participantes estavam matematizando a situação, ainda que 

fosse inconscientemente. Apesar dessas dificuldades, conseguiram concluir as atividades 

propostas.  

G3: O grupo optou por uma estratégia de organização das hastes pelos comprimentos 

(comparando uma haste com a outra) e, com base no modelo disponível, decidiram sobrepor 

hastes menores às maiores em seus respectivos pantógrafos. Separar elementos com base em 

características comuns é similar ao que fazemos quando separamos os números ou as figuras 

em conjuntos. Além disso, o ato de comparar medidas faz parte do universo matemático e é 

uma das ações mais primitivas do ser humano. Entendemos que estes dois participantes haviam 

iniciado o processo de matematização. 

Na primeira tentativa, escolheram por montar o pantógrafo menor e apresentaram 

algumas dificuldades. Fizeram muitas menções a ângulos e à proporcionalidade entre os 

comprimentos das hastes em uma tentativa de compreender de que modo o pantógrafo 

funcionava, para que pudesse ser construído corretamente. Como o problema era montar o 

pantógrafo, eles se colocaram em atividade e buscaram, juntos, formas de solucionar a situação 

com base nos conhecimentos prévios e nas formulações caracterizando os princípios de 

atividade, entrelaçamento e interatividade. 

Depois de muitas tentativas, conseguiram montar o primeiro pantógrafo. Ao iniciar a 

segunda montagem já não demonstraram tanta dificuldade. Um dos participantes justificou que 

“isso se deve à vivência anterior [...] à experiência que se adquire com o erro!” (P5, 10/08/19). 

Essa afirmação evidencia que o processo de reinvenção guiada, proposto na oficina, isto é, 

recriar um pantógrafo a partir de suas hastes, com base nas instruções das pesquisadoras e da 

própria investigação, desenvolve uma aprendizagem significativa: os erros cometidos 
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inicialmente não se repetiram diante de uma situação similar, ainda que um pouco mais 

complexa, como reforça Gravemeijer (2008). 

o princípio de reinvenção sugere investigar se as interpretações e soluções informais 

dos estudantes podem “antecipar” práticas matemáticas mais formais. Se assim for, o 

raciocínio inicialmente informal dos estudantes pode ser usado como um ponto de 

partida para o processo de reinvenção (GRAVEMEIJER, 2008, p. 289). 

Fonte: Acervo pessoal. 

Os participantes não estavam conseguindo realizar a segunda atividade, pois ainda não 

haviam compreendido de que modo o instrumento deveria ser usado. Trabalharam juntos para 

reproduzir a imagem, de modo que uma segurasse uma das hastes do pantógrafo (a haste que, 

supostamente, deveria estar presa à mesa de algum modo) enquanto outra manipulava as hastes 

“livres”. Assim, conseguiram a imagem da Figura 32 e, novamente, desenvolveram o princípio 

da interatividade. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 31: Pantógrafos do G3. 

Figura 32: Desenho da placa de boas vindas da atividade 2. 
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Nas discussões, algumas observações foram feitas pelos participantes, em especial 

pelo professor P5, que disse que o modelo foi essencial para que soubessem como montar, 

mesmo sem instruções do procedimento de montagem. Nesse momento, este participante estava 

se referindo ao princípio de níveis, pois o modelo o ajudou, junto com seu parceiro, a passar 

por etapas que o levaram à construção da ferramenta.  

A força desses modelos é o fato de que, embora frequentemente estejam enraizados 

em situações concretas, eles também são flexíveis o suficiente para serem 

introduzidos em níveis mais altos de atividades matemáticas. Eles fornecem um ponto 

de apoio durante o processo de matematização vertical, sem obstruir o caminho de 

volta à fonte. (VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, 1996, p. 14 – tradução nossa10) 

Quando questionado sobre a função dos pantógrafos construídos, de ampliar e reduzir 

imagens, P5 declarou que, se a pesquisadora não tivesse mencionado essa função, seria uma 

surpresa notar que o instrumento transforma as imagens: “a minha intuição não dizia que 

aumentava [...] seria uma surpresa fazer o desenho e perceber que estava ampliado.” (P5, 

10/08/19). Essa fala indica a importância que um(a) professor(a) tem no processo de reinvenção 

guiada, pois é preciso tomar cuidado com as informações que são transmitidas durante o 

processo, uma vez que podem levar os estudantes a conclusões precipitadas ou desviar dos 

objetivos da atividade. Inicialmente, nossa intenção era que os participantes descobrissem a 

função do pantógrafo, mas ao dizer qual era, não demos a oportunidade de eles formularem 

conjecturas e investigarem mais o fenômeno. Os professores 

precisam proporcionar aos estudantes um ambiente de aprendizagem em que esse 

processo de construção possa emergir. Uma exigência para isso é que os professores 

precisam ser hábeis em prever onde e como podem antecipar as compreensões e 

habilidades dos estudantes que são apenas vistas a distância [...] (VAN DEN 

HEUVEL-PANHUIZEN, 2001, p. 55). 

O grupo G3 relatou que também teve dificuldade ao desenhar pelo fato das tachinhas 

“enroscarem” nas folhas e que adotaram a estratégia do outro grupo de utilizar o pantógrafo ao 

contrário (relação de interatividade). O participante M1 apontou que “a dificuldade mesmo é 

achar um ‘ponto bom’ [um local adequado para posicionar as folhas e o instrumento na mesa]” 

e que “a estratégia de colocar a parte mais ‘rente’ [parte larga das tachinhas] ajuda muito.” (M1, 

10/08/19).  

G4: Este grupo não apresentou dificuldades na montagem dos pantógrafos, pois 

estavam sempre recorrendo ao modelo disponível. Em poucos minutos, montaram os dois 

 
10 “The strength of these models is the fact that, while they are often rooted in concrete situations, they are also flexible enough to be introduced into higher levels of 

mathematical activities. They provide a foothold during the process of vertical mathematization, without obstructing the path back to the source.” 
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pantógrafos e, sem que lhes fosse solicitado, iniciaram testes com o aparelho: “[...] a curiosidade 

a partir da ideia da ampliação nos fez testar para figuras diferentes o quanto ampliava”, afirmou 

L1 (10/08/19). Essa curiosidade fez com que a dupla “descobrisse” algumas propriedades 

interessantes, das quais tratamos a seguir, caracterizando o princípio de níveis, uma vez que 

eles tentaram atribuir um “sentido matemático” às suas descobertas: fizeram testes para, 

posteriormente, formular explicações matemáticas a respeito das propriedades percebidas. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Nos testes para descobrir quais os fatores de ampliação de cada pantógrafo, a dupla 

iniciou desenhando a letra “G” (inicial de um dos nomes dos participantes), mas notaram que 

não foi uma escolha adequada, uma vez que a imagem era curva o que dificultava na medição. 

Então, passaram a testar a ferramenta desenhando segmentos de reta.  

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 33: Pantógrafos do G4. 

Figura 34: Tentativas de descobrir os fatores de ampliação. 
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Utilizando uma régua, o grupo conseguiu estimar quais eram os fatores de ampliação 

de cada pantógrafo. Todos os valores encontrados são estimativas de consecutivos testes 

utilizando os pantógrafos montados por eles. Este grupo foi o primeiro a perceber que deixar as 

pontas das tachinhas para cima facilitava ao desenhar. Entusiasmados com as descobertas, 

quase não concluíram a segunda atividade, mas a realizaram nos minutos finais da primeira 

aplicação.  

Dentre as características do processo de reinvenção guiada, Ameron (2002) destaca 

que nesse tipo de ambiente os estudantes podem desenvolver certas atitudes como a 

participação ativa, a reflexão e a adoção de novas estratégias para solucionar problemas. Nesse 

grupo conseguimos identificar essas atitudes, pois perceberam que virar o pantógrafo poderia 

resolver o problema das tachinhas se prenderem às folhas e compartilharam a ideia com seus 

colegas. Além disso, os participantes do G4 elaboraram estratégias para descobrir os fatores de 

ampliação-redução dos aparelhos construídos por eles. Todo esse processo investigativo faz 

parte da reinvenção guiada.  

As anotações desses testes são apresentadas a seguir. Para facilitar a leitura, os 

participantes nomearam cada ponta do maior pantógrafo e estabeleceram as seguintes relações 

ao final: 

Fonte: Acervo pessoal. 

As relações encontradas foram: 

Figura 35: Fatores de ampliação de cada pantógrafo. 
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A → B: 3/2    A→ C: 5/2          A → D: 3 

B → C: 7/10    B → D: 2          B → A: 2/3 

C →  D: 5/2    C →  B: 2/3          C →  A: 2/5 

D → C: 13/10   D → B: 1/2          D → A: 1/3  

*Para o pantógrafo menor, o fator de ampliação/redução é 2 (veja canto superior 

esquerdo da Figura 35). 

O grupo relatou que teve algumas dificuldades apenas em desenhar e utilizar as 

tachinhas para prender as hastes. Sugeriu que, caso as atividades fossem aplicadas em sala de 

aula, deveriam ser direcionadas a alunos de 8º ou 9º ano por causa da idade, pois estudantes 

mais novos poderiam se machucar ou machucar os colegas com as tachinhas.  

Muito foi discutido sobre os materiais utilizados e algumas sugestões surgiram, como 

trocar as tachinhas e utilizar um papel mais rígido para fazer as hastes. Dessas sugestões, 

adotamos os ilhoses para substituir as tachinhas. Em relação à construção dos pantógrafos, de 

modo geral, os grupos disseram que a ferramenta tem muito potencial para estudar algumas 

propriedades matemáticas, como ângulos e proporcionalidade. A construção do pantógrafo 

permitiu que houvesse alguma investigação, inclusive acerca de outras funções assumidas pelos 

pantógrafos, como relata o participante L2 (ver transcrição no que segue). 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 36: Descrição do participante L2 sobre as primeiras atividades. 
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 “Percebi que o papel, apesar de mais firme, influencia nas medições, e também o 

buraco para colocar o lápis é muito grande, e quando fizemos alguns testes, não saíam 

muito bons. 

As tachinhas parecem perigosas para alunos muito pequenos, me parece que a 

atividade seria boa para 8º/9º ano. 

Fizemos a segunda atividade, tivemos dificuldade em posicionar a folha onde seria 

reproduzido o desenho. Não sabíamos o tamanho que a figura ficaria, tivemos que 

fazer vários testes, para aí sim começar o desenho. Percebemos que pode ser mais 

fácil alguém somente segurar o lápis enquanto o outro contorna a figura no primeiro 

buraco.  

Depois de terminar pensamos em trocar o ponto que fica fixo, onde seguramos o 

pantógrafo. No pantógrafo menor, colocamos no meio, e verificamos a reflexão em 

torno de um ponto.” (L2, 10/08/19). 

A descoberta da reflexão em torno de um ponto fez com que o grupo G4 procurasse 

outras propriedades que poderiam surgir ao “movimentar o ponto fixo”. Na Figura 37, temos a 

foto do que foi descoberto pelo grupo.  

Fonte: Acervo pessoal. 

Nesse caso, os participantes adotaram o ponto inferior central do pantógrafo como 

ponto fixo e movimentaram as hastes extremas (direita e esquerda). Perceberam que as imagens 

reproduzidas eram reflexões invertidas uma da outra em relação ao ponto fixo. Explorar essas 

propriedades por meio de experimentações faz parte do processo de matematização e, como 

defende Van Den Heuvel – Panhuizen (2000), essas reflexões permitem que os estudantes 

atinjam um novo nível de compreensão e sejam responsáveis pela própria aprendizagem de 

Matemática. 

Figura 37: Descoberta da reflexão e inversão no pantógrafo em torno de um ponto. 
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Em relação ao vivenciado no primeiro encontro, as dificuldades relatadas nesse 

subcapítulo estavam relacionadas ao manuseio de uma ferramenta incomum para muitos, mas 

todos alegaram que o fato de ser incomum os instigaram a procurar propriedades do aparelho e 

justificar com os conhecimentos prévios o que estavam vivenciando. O primeiro dia da oficina 

foi encerrado às 12h e todos os participantes devolveram os pantógrafos construídos e as demais 

produções às pesquisadoras. Solicitamos que, para o próximo encontro, pensassem em 

justificativas sobre o funcionamento das ferramentas que construíram. Os grupos concluíram 

as atividades propostas de modo satisfatório e deixaram registradas algumas das suas 

impressões acerca do que foi visto.  

7.2.2 Segundo dia: 17/08/2019 (Atividades 3 e 4) 

Foram aplicadas as atividades 3 e 4 e os grupos mantidos como anteriormente. Nesse 

dia, contamos com um professor a menos (P4), que precisou se ausentar. Retomamos o que foi 

visto no encontro anterior e devolvemos os pantógrafos aos respectivos grupos, avisando que, 

em alguns deles, precisamos reforçar as partes que estavam frágeis e, para isso, utilizamos fita 

adesiva a fim de evitar que as hastes dos aparelhos rasgassem enquanto eram utilizadas.  

G1: Ao tentar realizar a Atividade 3, os participantes tiveram dificuldades em 

posicionar as folhas e o pantógrafo, mas a experiência da primeira oficina contribuiu para 

encontrarem o melhor posicionamento para desenhar. Nas Figuras 38 e 39, temos as produções 

do grupo G1.  

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 38: Desenho ampliado da peça feito pelo G1. 
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Fonte: Acervo pessoal. 

A princípio, o grupo G1 resolveu dobrar as dimensões do desenho original da folha de 

atividade, a fim de verificar se o pantógrafo funcionava como esperado: após desenhar com o 

aparelho, com auxílio de uma régua, mediam as linhas de contorno do novo desenho e 

comparavam com as dimensões esperadas. Após os testes, realizaram as reduções solicitadas e, 

para a questão final, chegaram à conclusão que não seria necessário fazer um novo desenho, 

pois já haviam feito isso na etapa 3 quando desenharam a peça com metade das dimensões 

originais, ou seja, concluíram que o quádruplo de uma peça com ⅛  das dimensões originais 

reproduz o mesmo desenho com metade das dimensões da peça original (etapa 2 da atividade 

3). 

Como parte dos objetivos da atividade 3, os participantes deveriam passar pelos vários 

níveis de dificuldade da tarefa e assim o fizeram, pois realizaram testes (nível de reprodução – 

reprodução e ampliação das imagens repetidas vezes e realizando medições) formularam ideias 

matemáticas (nível de conexão – comparando as medições com o esperado, além de aprimorar 

habilidades motoras com o constante uso do pantógrafo) e conjecturaram que não era necessário 

fazer um novo desenho, uma vez que ele foi feito em uma das etapas anteriores (nível de análise 

– interpretar e compreender a situação resolvendo-a com base nas conjecturas oriundas do 

processo de investigação). 

Figura 39: Desenhos da peça conforme solicitado na Atividade 3. 



83 

 

Na Atividade 4, o grupo G1 apresentou dificuldades relativas ao posicionamento dos 

dedos e à movimentação que deveriam fazer para que o “fofógrafo” - nome dado por nós e 

pelos participantes ao pantógrafo de E.V.A. - pudesse funcionar. Cada dupla recebeu um 

conjunto de hastes de E.V.A. com furos para posicionar os dedos (ver Figura 40). A atividade 

previa que os participantes manuseassem o pantógrafo utilizando os dedos e as mãos como 

“tachinhas”, sendo assim, escolhemos o E.V.A. por ser um material maleável e confortável para 

encaixar os dedos, além disso, as hastes eram maiores para facilitar o manuseio. Os grupos 

deveriam trabalhar em parceria para que a movimentação de seus “fofógrafos” ocorressem 

corretamente a fim de reproduzir imagens tais como um pantógrafo de papel faria. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Para realizar a atividade 4, os participantes precisavam colocar os dedos nos orifícios 

maiores do “fofógrafo”, um lápis ou caneta no orifício menor e movimentar o instrumento tal 

como deveria ser em um pantógrafo comum. Além disso, como proposto, os grupos deveriam 

escolher imagens que desejassem desenhar e justificar sua escolha.  

Figura 40: “Fofógrafo” - pantógrafo de fator 2 feito com hastes de E.V.A. 
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O grupo G1 escolheu as imagens , pois queriam testar as figuras 

curvas e escolheram o triângulo para tentar desenhar os segmentos inclinados: os participantes 

enxergaram a atividade como um desafio às suas habilidades motoras e por isso optaram por 

essas imagens. Durante a realização da atividade, solicitaram ajuda ao observador do grupo 

porque não estavam conseguindo manter seus dedos presos ao aparelho. Uma das produções 

deste grupo está mostrada na Figura 41. 

Fonte: Acervo pessoal. 

O trabalho em conjunto foi fundamental para que a dupla conseguisse completar essa 

atividade, ainda que tivessem solicitado a ajuda do observador, o que não interferiu na tentativa 

do grupo G1 de compreender como o pantógrafo funciona. Demorou alguns minutos para que 

a dupla percebesse que o movimento de uma única haste interferia na movimentação de todas 

as demais. Notaram que quando harmonizados os movimentos, o pantógrafo consegue ampliar 

e reduzir imagens respeitando a forma. Todo esse trabalho caracteriza, principalmente, o 

princípio de interatividade. 

G2: Com apenas o professor P3 (P4 não pode comparecer), foi necessária a ajuda do 

observador para movimentar o “fofógrafo”, pois a tarefa exigia a participação de mais pessoas.
 

As imagens escolhidas foram  com a justificativa de possuir muitos segmentos 

retilíneos e, durante a realização da atividade, a nova dupla notou que as imagens reproduzidas 

estavam distorcidas, como mostra a Figura 42. 

Figura 41: "Sorriso” desenhado com o “fofógrafo” pelo G1. 
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Fonte: Acervo pessoal. 

Intrigado com o que estava acontecendo, o participante P3 tentou justificar a distorção 

argumentando que o material do “fofógrafo” era muito mais maleável que o utilizado para fazer 

os pantógrafos do encontro anterior. Mas, após refletir junto ao observador, percebeu que a 

distorção estava ocorrendo devido ao movimento que ambos faziam ao usar o aparelho: o grupo 

relatou que o participante P3 era responsável por fixar o orifício inferior à esquerda (ver Figura 

40) e movimentar a haste mais à esquerda em torno desse ponto, mas sempre que 

movimentavam as demais hastes ele deslocava o ponto “fixo”, o que causava a distorção.  

O fato de não conseguir concluir corretamente a atividade 4 fez com o participante P3 

buscasse, em seus conhecimentos prévios, argumentos para explicar o que estava errado: 

poderia ser o tipo de material usado, mas, logo percebeu, que a principal causa da distorção era 

o movimento que estavam fazendo ao deslocar o ponto que deveria se manter fixo. O professor 

recordou-se do movimento do pantógrafo de papel que haviam construído no encontro anterior 

e o usou como modelo para tirar conclusões, como prevíamos nessa atividade, pois acreditamos 

que os modelos são importantes em um ambiente de reinvenção guiada. 

[...] os estudantes modelam o problema, a fim de resolver com auxílio do modelo. Tal 

atividade de modelação pode envolver fazer desenhos, diagramas ou tabelas, ou pode 

envolver o desenvolvimento de notações informais ou usando notações matemáticas 

convencionais. A conjectura é que agir com estes modelos vai ajudar os estudantes a 

reinventar a matemática mais formal que é objetivada (GRAVEMEIJER, 2007, p. 11) 

Figura 42: Tentativa de utilizar o “fofógrafo” pelo G2. 
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Com isso, o participante tentou estabelecer uma relação entre o movimento do 

pantógrafo e o estudo de perspectiva e homotetia, como mostra a Figura 43. Os quadrados, 

círculos e sorrisos foram feitos utilizando o pantógrafo do 1º encontro. 

Fonte: acervo pessoal – destaque nosso. 

Com a parte destacada (ver Figura 44), o participante P3 explicou que o ponto de fuga 

(à esquerda) correspondia ao ponto fixo do pantógrafo e, comparando ao processo de ampliação 

pelo ponto de fuga, concluiu que havia uma relação de proporcionalidade no pantógrafo entre 

as distâncias dos vértices da imagem a ser formada e os pontos de articulação (onde ficam as 

tachinhas). Essa sequência de percepções evidencia parte do processo de matematização, 

especialmente, porque o participante não se convencia que apenas o material causava essa 

distorção e que poderia haver uma explicação matemática para isso. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 44: Tentativa de associar os desenhos do pantógrafo ao estudo de perspectiva. 

Figura 43: Tentativa de associar os desenhos do pantógrafo à homotetia. 
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Depois dessas reflexões e análises, P3 relatou que a realização da atividade 3 foi mais 

fácil comparada à anterior. Os resultados obtidos estão mostrados nas figuras 45 e 46.  

Fonte: Acervo pessoal. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Segue a transcrição: “Não houve necessidade de fazer o desenho pedido porque o 

desenho já está feito porque o quádruplo do desenho com ⅛ das dimensões é o desenho com ½ 

da medida original” (P3, 17/08/19). Note que nessa descrição, o participante evidencia que a 

propriedade de proporcionalidade nos desenhos produzidos pelo pantógrafo se mantém e está 

convencido de que não há necessidade de fazer um novo desenho, pois suas inferências 

matemáticas apontam para um resultado já visto anteriormente.  

G3: O grupo apresentou algumas dificuldades em relação às pontas de borracha que 

ainda se prendiam nas folhas e recordaram sobre colocá-las para cima e utilizar o pantógrafo 

“de ponta cabeça” para desenhar. Enquanto ampliavam e reduziam as imagens da peça, a dupla 

Figura 45: Resolução da Atividade 3 pelo G2. 

Figura 46: Resposta da parte final da Atividade 3 pelo G2. 
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resolveu utilizar o pantógrafo de fator 3, pois acreditavam que ele poderia reduzir uma imagem 

em até 4x as dimensões originais, bastava posicionar o lápis no segundo orifício (da esquerda 

para direita ocupando a posição do ponto “a”– ver Figura 47 ) e o lápis – guia no último (o lápis 

que contorna a imagem a ser transformada deve ocupar a posição do ponto “m”). Entretanto, a 

dupla ainda não sabia que essa posição resultaria em uma redução de 1/3 das dimensões originais 

e não ¼ como gostariam, mas apesar da conclusão equivocada, conseguiram resultados 

satisfatórios.  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

O participante M1 relatou que “se este [referindo-se ao pantógrafo de fator 2] 

aumentava ou diminuía duas vezes porque tinha duas pontas para desenhar, então o pantógrafo 

de [fator] 3 aumentaria ou diminuiria em até 4 vezes porque tem 4 pontas.” (Áudio, M1, 

17/08/19). Embora seja uma conclusão intuitiva, o grupo esqueceu de considerar que em uma 

das pontas para desenhar deveria ser colocado um lápis – guia e que, tomando-o como 

referência, as ampliações e reduções variam entre 1.5, 2 ou 3 vezes das dimensões originais. 

Por exemplo, supondo que o lápis – guia encontra-se na posição “a”, então a imagem 

reproduzida em “b” tem 1.5x as dimensões originais; em “c” tem 2x; e em “m” tem 3x.  

Na Atividade 4 solicitaram ajuda ao observador e apresentaram muitas dificuldades, 

pois, no início, escolheram as imagens , mas a ampliação não estava ocorrendo 

corretamente e notaram que os desenhos finais eram translações do original. Na citação seguinte 

estão descritas as dificuldades que os participantes P5 e M1 tiveram.  

“As principais dificuldades na atividade de hoje foram: 

Figura 47: Representação do pantógrafo de fator 3. 
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• perceber quais as escalas utilizadas (quais pantógrafos e em que orifícios 

colocar o lápis e/ou o observador da figura); 

• o conflito que o papel sofre com os mecanismos de molejo do pantógrafo: o 

papel ‘enroscava’ com frequência nos percevejos; 

• onde posicionar todos os elementos; 

• manter fixa a ponta estática do pantógrafo de E.V.A.; 

• não distorcer a figura de modo algum (ela, invariavelmente, sofreu algum tipo 

de distorção)” (P5; M1, 17/08/19). 

Ao refletir sobre as próprias dificuldades, o grupo G3 percebeu que a haste cujo orifício 

deveria ser mantido fixo era movimentado durante o processo o que reproduzia a mesma 

imagem, apenas transladada ou com distorções inesperadas. É um caso similar ao que ocorreu 

no grupo anterior. Como as duplas estavam próximas umas das outras, G2 e G3 discutiram 

sobre o que havia ocorrido em suas atividades o que levou os participantes P5 e M1 a 

concluírem que a movimentação do ponto “fixo” resultava em desenhos distorcidos ou com as 

mesmas dimensões. Esse compartilhamento de ideias e experiências é fundamental no processo 

de reinvenção guiada, como defende Regina Santos (2014), deve haver a interação entre grupos 

para que possam discutir e compartilhar ideias ou estratégias de resolução a fim de compreender 

as tarefas e as propriedades matemáticas envolvidas. 

G4: Para solucionar a Atividade 3 os participantes L1 e L2 marcaram os vértices do 

desenho da peça original na folha sulfite e fizeram as reduções solicitadas com facilidade, pois 

bastava utilizar o pantógrafo para marcar os vértices correspondentes do novo desenho. O 

resultado é mostrado na Figura 48.  

Fonte: Acervo pessoal. 

Para realizar a Atividade 4 os participantes do G4 utilizaram a seguinte estratégia: “se 

escolhermos as figuras ‘retas’ não precisamos desenhar as linhas, só os pontos” (Áudio; L2, 

17/08/19). Apesar da adoção dessa estratégia, verificaram que os erros de dimensões que todos 

os pantógrafos apresentaram eram acumulativos: quando se utiliza um pantógrafo sobre uma 

imagem já feita com o instrumento, o erro cometido no primeiro desenho é transmitido para o 

desenho seguinte acrescido da mesma proporção de erro anterior. A Figura 49 mostra o 

Figura 48: Resolução parcial da Atividade pelo G4. 
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resultado da Atividade 4 realizada pelo G4. Observe que os vértices estão em destaque e as 

arestas foram feitas com auxílio da régua.  

Fonte: Acervo pessoal. 

Este grupo recorreu a várias estratégias para realizar as atividades nos dois encontros 

e em todas conseguiram justificar matematicamente porque poderiam ser utilizadas essas 

abordagens, apesar dos erros que o aparelho possui por ser feito à mão.  

Essas ideias são evidências de que um recurso como o pantógrafo, concreto e maleável, 

pode ser enriquecedor em uma aula de Matemática, pois permite que os estudantes explorem 

várias propriedades, sejam criativos e, com a orientação correta, consigam associar a alguns 

conceitos matemáticos, especialmente, geométricos. Embora exija habilidades motoras, o 

aparelho tem se mostrado versátil e desafiador para os participantes que, a cada encontro, 

ficavam mais interessados em justificar, com ideias matemáticas, o seu funcionamento.  

O segundo encontro finalizou às 12h e os participantes devolveram suas produções às 

pesquisadoras, incluindo os pantógrafos, exceto um grupo que pediu para ficar com um 

“fofógrafo” para estudos posteriores. No encontro seguinte, os participantes realizaram as 

atividades 5 e 6 com as quais prevíamos estabelecer uma clara conexão entre o que vivenciaram 

e a Matemática mais formal. 

Figura 49: Resolução da Atividade 4 pelo G4. 
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7.2.3 Terceiro dia: 24/08/2019 (Atividades 5 e 6)  

No terceiro e último encontro contamos com a presença dos 8 participantes. Iniciamos 

com as boas vindas, entregamos os pantógrafos aos respectivos grupos e orientamos as 

atividades 5 e 6 que, comparadas às atividades anteriores, eram mais teóricas. Nesse dia, o 

professor P3 nos entregou uma atividade (ANEXO VII) elaborada por ele que faz uso do 

pantógrafo como exemplo de uma possível aplicação em sala de aula. Além disso, os 

professores do grupo G1 compartilharam experiências que tiveram ao utilizarem o pantógrafo 

com as próprias turmas, experiências essas que pudemos acompanhar, mas que optamos por 

não inserir nesse trabalho, embora justifiquem o desenvolvimento de propostas de ensino 

diferenciadas.   

G1: Os participantes deste grupo tiveram dificuldades em interpretar a frase “no 

mínimo o triplo” (ver Atividade 5) utilizando o pantógrafo de escala 2, pois sabiam que esse 

pantógrafo só poderia ampliar ou reduzir as dimensões de um desenho pelo fator 2. Essa 

dificuldade também apareceu no grupo G3.  

Perceberam que, com base nas experiências anteriores e testes nessa atividade, quanto 

mais aberto o pantógrafo, mais distante fica o desenho final do original. Essa observação foi 

importante para que conseguissem desenhar o que era solicitado na tarefa. Além disso, 

escreveram (ver Figura 50) que a redução de imagens era mais fácil de ser feita com o 

pantógrafo. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 50: Descrição das dificuldades do G1 no terceiro encontro. 
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Segue a transcrição. 

“Dia 3 

Ampliação: 

• Dificuldade para triplicar ou ⅓ desenhos com o pantógrafo de escala 2. Como? 

• Dificuldade de identificar o local correto do ponto fixo; 

Percepções: quanto mais aberto mais longe e amplo o início do desenho. 

Redução: 

• Mais fácil de ser executada; 

• O produto final fica mais ‘belo’!” (P1; P2, 24/08/19) 

Alegaram que a redução era mais fácil de ser executada, provavelmente por conta das 

dimensões, pois sendo menores que as originais, a habilidade motora dos participantes se 

desenvolvia melhor nessa situação.  

Quando realizaram a Atividade 6, buscaram argumentos matemáticos com base nos 

ângulos e comprimento das hastes, mas não se preocuparam com a formalidade matemática e 

não fizeram demonstrações acerca das suas afirmações, como vemos na Figura 51.  

Fonte: Acervo pessoal. 

 “O quadrado 2 é uma ampliação do quadrado 1, pois foi executado a partir do 

pantógrafo de escala 2, onde AM é o dobro de BS, sendo isso determinação para 

duplicação do polígono resultante ou redução ½. 

Sendo também SC uma haste fixa, determinando assim o mesmo ângulo B no 

movimento correspondente a C e A gerando o mesmo movimento e ângulo em BS e 

AM, B̂ e Â, Â e C.̂” (G1, 24/08/19). 

Observe que as participantes partem da ideia de que o pantógrafo amplia ou reduz pelo 

fator 2 e, depois, apenas enfatizam que há relações de proporção entre as hastes e congruência 

entre os ângulos �̂� 𝑒 �̂�, �̂� 𝑒 �̂� (ver Figura 27). O grupo G1 não considerou que para mostrar que 

o pantógrafo em questão era de fator 2 só poderiam utilizar as afirmações prévias fornecidas na 

própria atividade a fim de provar as propriedades de ampliação e de redução com auxílio de 

outros conceitos matemáticos que lhes fossem conhecidos.  

Figura 51: Resposta do grupo G1 à atividade 6. 
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Uma das causas para esse tipo de resposta aparecer pode ter sido pela escrita do 

enunciado que apenas solicitava descrever as relações existentes entre as figuras com base nos 

conhecimentos prévios, mesmo que tenhamos comunicado, verbalmente, que os participantes 

argumentassem sobre as relações encontradas. Outra possibilidade é que os participantes talvez 

não tenham conseguido expressar seus argumentos (ao menos não pela escrita). 

Embora não estivéssemos preocupadas com a formalização na atividade 6, nosso 

objetivo era que os participantes revelassem as relações matemáticas que conseguiram perceber 

com o uso do pantógrafo, mas notamos que os grupos tinham dificuldades em se expressar 

matematicamente.  

G2: As dificuldades enfrentadas pelo grupo ocorreram devido às imprecisões dos 

aparelhos e ao posicionamento das folhas, como relatam (ver Figura 52). 

Fonte: Acervo pessoal. 

“Nesta atividade a parte de posicionar o pantógrafo e as folhas para obter o desenho 

pedido é o mais trabalhoso. A imprecisão do aparelho também dificulta um pouco, 

mas acredito que seja um ponto para proporcionar a maior interação entre os 

componentes do grupo e gerar discussão sobre a resolução do problema, criando 

estratégias e o espírito de investigação”. (P3, 24/08/19)  

Apesar de não ser o foco da Atividade 5 (vale lembrar que se tratava de uma atividade 

de orientação), o participante P3 relatou que a interação entre os membros do grupo foi 

importante, caracterizando mais o princípio de interatividade do que o de orientação.  

Figura 52: Descrição das dificuldades do G2 na Atividade 5. 
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Na atividade 6, os participantes do grupo G2recorreram à semelhança de triângulos, 

mas também não a demonstraram como se espera em uma demonstração matemática. A seguir, 

nas figuras 53 e 54 está a justificativa do funcionamento do pantógrafo pelo grupo G2. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Fonte: Acervo pessoal. 

A transcrição de ambas as imagens está a seguir. 

Figura 53: Resolução da Atividade 6 pelo G2 - parte I. 

 

Figura 54: Resolução da Atividade 6 pelo G2 - parte II. 
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“Os dois são quadrados, logo os ângulos são congruentes, 90º.  

Os lados homólogos são proporcionais. Logo, são figuras semelhantes. As medidas 

de quadrado maior são o dobro do menor, uma vez que foi usado o pantógrafo de 

escala 2.” (P4, 24/08/19) 

“ABSC é sempre um paralelogramo independente do movimento do pantógrafo e o 

ponto S é sempre ponto médio de FM. Por essa razão tendo F como ponto fixo, 

teremos que M amplia o dobro o que está em S e S reduz pela metade o que está em 

M, pois  

FM=2FS ou FS=FM2 

*Esboço* 

Considerando o triângulo AFM, como B e C são pontos médios dos lados AF e AM, 

respectivamente, temos que ABC, BFS e CSM são triângulos semelhantes ao 

triângulo AFM com razão de proporção ½, o que garante a ampliação na razão 2 ou a 

redução na razão ½.” (P3, 24/08/19) 

Da mesma forma que o grupo G1, o grupo G2 parte das considerações de que o 

pantógrafo amplia ou reduz pelo fator 2 ao afirmar que S é ponto médio de FM sem prová-lo 

mostrando que há uma certa dificuldade entre os professores de expressarem essas ideias 

matemáticas. Por outro lado, as afirmações feitas estão corretas, ainda que se restrinjam ao 

efeito do pantógrafo mencionado na atividade.  

G3: O grupo teve dificuldade em interpretar o enunciado. Isso causou um desânimo 

no grupo, pois não estavam conseguindo ampliar a planta da casa como solicitado, uma vez que 

a interpretação não foi adequada e tiveram problemas para posicionar os instrumentos e as 

folhas de desenho; entretanto, não desistiram de realizar toda a tarefa e conseguiram fazer a 

redução da Situação 2 sem grandes dificuldades.  

No processo de tentar resolver a Situação 1, por causa da posição das folhas e dos 

instrumentos, os participantes estavam levantando as seguintes hipóteses: 

“Se aumentar uma haste e a outra não, será que aumenta?” 

“Se aumentar a haste, não funciona. Não entendi por que ele [o pantógrafo] 

funciona…” 

“Ele [o pantógrafo] não usa aquele negócio de homotetia?” 

“Será que o ponto fixo é o ponto de fuga?” 

“Se a função do pantógrafo é dobrar então os triângulos são todos semelhantes.” 

(Áudio, G3, 24/08/19). 

Em relação ao ato de desenhar, reafirmaram que fazer o planejamento do desenho é 

fundamental para conseguir executar a tarefa. Na Atividade 6, tiveram dificuldades para montar 

uma prova matemática, mas recorreram à semelhança de triângulos de modo muito similar ao 

grupo G2. 
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G4:  Com a estratégia de desenhar apenas os vértices e usar a régua para fazer os 

segmentos, o grupo não teve muitas dificuldades, se comparado aos demais. Para realizar a 

ampliação da Situação 1, posicionaram o pantógrafo no centro da folha com o desenho original 

e marcaram os vértices “de dentro para fora” da imagem original, como explicado a seguir e 

ilustrado no exemplo da Figura 56. 

Fonte: Acervo pessoal. 

“Para a primeira atividade, ficamos muito tempo pensando qual seria a solução viável, 

pois o pantógrafo é muito pequeno e não conseguiríamos desenhar toda a planta da 

casa, os buracos para olhar e desenhar não chegavam nos pontos que queríamos. Após 

algumas tentativas, pensamos em colocar o ponto fixo no meio da planta da casa e por 

vários papeis ao redor para o pantógrafo caber dentro do desenho original.  

Depois percebemos que, colocando o ponto fixo no centro, mesmo o pantógrafo com 

tamanho limitado, posso traçar uma reta até o ponto que eu quero posicionar o ponto 

fixo para ampliar o desenho mais uma vez.” (L1; L2, 24/08/19). 

Os participantes do grupo G4 relataram às pesquisadoras: “[...] percebemos que, 

colocando o ponto fixo no centro, mesmo o pantógrafo com tamanho limitado, posso traçar 

uma reta até o ponto que eu quero posicionar o ponto fixo para ampliar o desenho mais uma 

vez.” (Áudio, L2, 24/08/19).  

Figura 55: Explicação da estratégia adotada pelo G4 na Atividade 5. 
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Fonte: Acervo pessoal. 

Na Atividade 6, o grupo G4 foi o que melhor conseguiu demonstrar o funcionamento 

do pantógrafo (ver Figura 57). 

Fonte: acervo pessoal. 

Segue a transcrição. 

“BS = ½ AF, CS = ½ AM  

Implica que AB congruente a BS, AC congruente a CS, mas AF congruente a AM 

Implica que AB congruente a BS que é congruente aos segmentos SC, CA, BF e CM 

ABSC é paralelogramo e ∢ABS = ∢ACS (1) 

∢FBS é externo a ∢ABS (idem ∢SCM) (2) 

Por (1) e (2), ∢FBS = ∢SCM 

Figura 56: Ilustração da estratégia de posicionamento do pantógrafo para ampliar imagens feita por G4. 

Figura 57: Resolução da Atividade 6 pelo G4. 
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FB é congruente a SC, ∢FBS = ∢SCM, BS congruente a CM  

O triângulo FBS é congruente ao triângulo SCM (L.A.L.) 

Logo FS é congruente a SM 

Portanto S está no meio de FM. (L1, 24/08/19) 

-- # -- 

Se FS está a d de distância, como SM está a d de distância. 

Se S andar a, a distância será de d + a e, portanto SM = d + a. 

Se S0 é a distância original de S (em (1)), então S0M = d + 2a. 

Logo, a imagem vista terá o dobro do tamanho.” (L2, 24/08/19). 

Observa-se que os participantes do G4 tomaram cuidado em partir das informações 

fornecidas no enunciado, embora tenham ficado presos às figuras que auxiliaram na justificativa 

do funcionamento do pantógrafo.  

O que nos chamou a atenção foram as estratégias elaboradas pelos grupos para resolver 

as tarefas do 3º encontro. Mesmo na Atividade 5, notamos que os participantes resolveram os 

problemas juntos o que foi bem diferente do que havíamos planejado. Ocorreu que, 

unanimemente, compreenderam que o princípio de orientação estava relacionado ao de 

interatividade e que se tratava de uma relação entre “orientador” e “orientando”. Todos 

orientaram os seus respectivos parceiros com instruções sobre o que fazer na atividade, em 

etapas ou por tentativa e erro. Além disso, no meio do processo, acabaram se ajudando na 

resolução das atividades desempenhando o papel de investigadores e não mais só de professores 

– mediadores.  

Entendemos que o princípio de orientação era uma oportunidade dos participantes se 

colocarem no lugar de um professor que opta pela abordagem da RME e guia seus alunos em 

um processo de reinvenção guiada fornecendo apenas as informações necessárias e instigando-

os a buscar soluções diversas com base nos conhecimentos prévios, além de  proporcionar um 

ambiente de investigação em que os estudantes possam “reinventar” e aprender Matemática. 

Para encerrar a oficina, apresentamos aos participantes as justificativas matemáticas 

para o funcionamento do pantógrafo, como visto no subcapítulo 4.8, além disso, sugerimos aos 

professores que utilizassem pantógrafos digitais disponíveis no site do Geogebra11, um software 

de geometria dinâmica gratuito. Essa alternativa pode ser usada nas escolas que dispõem 

computadores com acesso à internet, caso os docentes não consigam tempo necessário para 

montagem dos pantógrafos ou queiram realizar investigações matemáticas mais precisas, uma 

vez que o aplicativo permite fazer cálculos e medições com maior precisão.   

 
11 Acesse: https://www.geogebra.org/search/pantografo. Esse link retorna à página do Geogebra Online apresentando pantógrafos digitais. Acesso em 10 de Fev. de 2020. 

https://www.geogebra.org/search/pantografo
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O último encontro terminou um pouco depois das 12h. Os participantes e os 

observadores receberam pantógrafos como lembranças da oficina que encerramos convidando 

professores, licenciandos e demais colegas a utilizarem o que foi visto em suas salas de aula da 

Educação Básica.  

Felizmente, algumas semanas mais tarde, recebemos a notícia de que alguns dos 

professores que frequentaram a oficina usaram o pantógrafo em suas aulas. Com isso, 

acreditamos ter atingido os objetivos propostos pelo conjunto de atividades. 

7.3 Os objetivos atingidos em cada atividade 

Apesar de cada atividade possuir foco em um dos 6 princípios norteadores da RME, 

com base nos resultados exibidos, consideramos que os objetivos previstos foram atingidos.  

Em vários momentos, os participantes recorreram às ideias matemáticas para justificar 

o que estavam vivenciando com o pantógrafo (entrelaçamento). Realizaram todas as atividades 

com suas respectivas duplas e compartilharam descobertas com os demais grupos 

(interatividade). Conseguiram realizar atividades em diversos níveis de dificuldades e, mesmo 

nas tarefas em se frustravam, persistiam para conseguir fazê-las sempre recorrendo às 

experiências e conhecimentos prévios (níveis). Ao final dos encontros, propuseram alternativas 

e contextos para utilizar o pantógrafo na escola, seja para confeccionar estampas de bordado 

para as camisas do time da escola, seja para usar o instrumento como auxílio para estudo de 

proporcionalidade (realidade). A todo momento, estavam se ajudando e explicando uns aos 

outros como prosseguir para concluir as atividades dando oportunidade ao outro de fazê-las por 

si (orientação). Finalmente, em todas as tarefas os participantes tomavam os desafios propostos 

para si e apresentavam várias soluções, incluindo algumas inesperadas por nós (atividade).  

Chamou-nos a atenção o fato de que, ao finalizar o último encontro e ao mostramos as 

justificativas matemáticas para o funcionamento do pantógrafo, um dos participantes afirmou 

que havia entendido a relação entre as propriedades matemáticas graças ao pantógrafo ser 

dinâmico e capaz de exemplificar uma geometria que, normalmente, vemos e ensinamos de 

modo estático. Essa afirmação nos faz acreditar que esta pesquisa teve um impacto positivo 

para esses professores e licenciandos e, com isso, podemos responder nossas questões de 

pesquisa: 

• “Quais conceitos de Geometria Plana são apreendidos com um conjunto de atividades 

que envolvem a construção e a utilização de um pantógrafo, à luz da perspectiva da 
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Educação Matemática Realística?” -  conforme verificamos, concluímos que foi 

possível trabalhar, por meio dos pantógrafos, com os conceitos de proporcionalidade 

– os participantes retomaram, a todo instante, às razões de proporção percebidas nos 

pantógrafos para solucionar as tarefas; semelhança de triângulos e paralelogramos  - 

esse conceito foi referido nas justificativas matemáticas para o funcionamento dos 

pantógrafos assim como a congruência de ângulos; homotetia – especialmente o grupo 

G2 que conseguiu estabelecer relações com os pantógrafos e as imagens geradas por 

meio deles ao estudo de perspectiva; simetrias – embora pouco mencionado, mas foi 

um conceito percebido nas produções do grupo G4 quando trocaram o ponto fixo de 

posição; translação, reflexão e rotação – conceitos evidenciados nas produções  dos 

grupos G3  (na atividade do “fofógrafo”, os participantes transladaram as imagens) e 

G4 (quando posicionaram o ponto fixo no eixo central do pantógrafo de fator 2 e as 

imagens geradas eram rotacionadas e refletidas). Quanto à abordagem RME foi 

fundamental segui-la, pois permitiu que os participantes investigassem e 

“descobrissem” esses conceitos na reinvenção dos pantógrafos; 

• “É possível que um estudante se aproprie de um conhecimento matemático, 

particularmente em Geometria, por meio da experimentação?” – Pelo processo de 

reinvenção do pantógrafo, os participantes mostraram que é possível que um estudante 

possa se apropriar de conceitos geométricos, tais como os mencionados no tópico 

anterior, pois podem associá-los ao instrumento de desenho e tornar a aprendizagem 

significativa;  

• “Como explorar conceitos geométricos com o uso de alguma ferramenta que possa ser 

utilizada pelos alunos para diversos fins?” – De acordo com os resultados dessa 

pesquisa, se adotarmos o pantógrafo, o conjunto de atividades que elaboramos e as 

etapas metodológicas que seguimos, temos uma alternativa para o ensino de Geometria 

que cria um ambiente de investigação e aprendizagem; 

• “De que modo essa aprendizagem pode ser relacionada com a realidade dos alunos?” – 

A Geometria está imersa na realidade, em especial, nas construções humanas (prédios, 

móveis, artesanatos, entre outras). Em relação ao pantógrafo, há muitas ferramentas 

articuladas similares que exibem as mesmas propriedades vistas na ferramenta de 

desenho que podem aparecer na vida dos estudantes, além disso, os pantógrafos estão 

presentes em trens e copiadoras que dependem das características e propriedades desses 
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instrumentos articulados para funcionarem. No caso da RME, a Matemática é 

considerada uma atividade humana e, portanto, inerente à realidade. Embora possa 

considerar contextos reais ou imaginários, a RME permite que os estudantes reinventem 

a Matemática e vivenciem processos parecidos com os de matemáticos. 

Com base nos resultados e análises apresentados, chegamos às considerações finais 

dessa pesquisa.
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Considerações finais 

As ideias propostas pela Educação Matemática Realística mostraram-se como uma 

alternativa para aulas de Matemática tradicionais, principalmente porque permitem aproveitar 

os conhecimentos prévios dos estudantes e oportunizam a criação de ambientes, por meio de 

uma reinvenção guiada, que proporcionam uma aprendizagem significativa e que estimulam a 

participação ativa dos envolvidos, tanto professores como alunos. No que diz respeito ao 

processo de matematização, os estudantes passam a ser “inventores” da própria Matemática e 

podem investigá-la tal como os matemáticos, desenvolvendo assim o espírito científico: por 

meio de observações e de experimentações, os conceitos matemáticos surgem, ao passo que os 

problemas e as tarefas assumem níveis de compreensão cada vez mais complexos.  

Faz-se muito importante a escolha dos contextos das tarefas matemáticas e a busca por 

situações realísticas, em que os estudantes possam associar o que está sendo estudado com a 

realidade - que pode ser estritamente matemática - ou com a imaginação, de forma que os façam 

tomar parte nos problemas propostos. As tarefas devem promover a matematização e estar de 

acordo com a fenomenologia didática, apresentando contextos realísticos e desencadeadores de 

conhecimento.  

Ao mesmo tempo, a avaliação, nesses casos, deve estar em harmonia com as ideias da 

RME. As tarefas avaliativas precisam permitir que os estudantes expressem seu conhecimento 

por vários meios e, mais que apenas avaliar, possam servir de janelas para mostrar o que ainda 

há para aprender e portas para levar a esse aprendizado. O professor deve exercer o papel de 

guia e estar ciente de todas as etapas das tarefas, inclusive de que há momentos imprevisíveis, 

dos quais pode se aproveitar para conduzir a novas descobertas.  

Buscamos incluir todos esses aspectos nas atividades desenvolvidas e, como todo 

processo de pesquisa exige, reavaliamos as tarefas propostas e analisadas e corrigimos o que 

percebemos não estar de acordo com os pressupostos da RME ou o que foi sugerido nas 

conversas e discussões dos participantes, durante a oficina. Assim, deixamos aos leitores, 

principalmente por ser um Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, um conjunto de 

atividades, com as devidas correções. Ressaltamos que ainda pode haver mudanças, mas nos 

esforçamos para que esse conjunto de tarefas esteja de acordo com as ideias defendidas pela 

RME, nas quais acreditamos. As atividades estão disponíveis no anexo VIII deste trabalho. 
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Como mencionamos durante o texto, alguns participantes chegaram a propor o uso do 

pantógrafo em suas aulas da Educação Básica. Um dos professores reuniu um grupo de 

estudantes que confeccionaram pantógrafos e os utilizaram na exposição da feira de ciências da 

escola. Esse participante também utilizou o pantógrafo com turmas de 7º ano, como recurso 

auxiliar no ensino de proporcionalidade. Outro professor propôs que seus estudantes 

calculassem o menor custo possível para que toda a classe pudesse montar pantógrafos de 

fatores 2 e 3 com apenas uma folha de papel paraná e introduziu aulas de geometria plana sobre 

áreas e perímetros, além de fazer uma relação com a educação financeira.  

Esses depoimentos foram registrados ao final do último dia da oficina. Não incluímos 

esses resultados neste texto, porque não é objetivo desta pesquisa, mas acreditamos ser 

importante mencionar tal fato, pois reforça a nossa defesa de que o pantógrafo pode ser utilizado 

em sala de aula como um aliado ao ensino de conceitos matemáticos. Esperamos que mais 

professores possam fazer uso das atividades apresentadas e que adotem novas alternativas para 

o ensino de Matemática da Educação Básica, de acordo com as necessidades e possibilidades.  

Há muitos aspectos que não investigamos nessa pesquisa, como o aprofundamento nos 

tipos de contexto que a RME busca e nos tipos de tarefa que podem ser desenvolvidos em sala 

de aula, com recursos além dos apresentados neste trabalho, como integrar as ideias da RME 

com a tecnologia e o ensino. Acreditamos que essas investigações possam ser temas para 

pesquisas futuras.  
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ANEXOS 

ANEXO I: Como utilizar o pantógrafo. 

 

 

 

 

 

 
5) O lápis no ponto “2” contorna a figura enquanto o 

lápis em “M” desenha. 

 

6) Ao final, a imagem está transformada. Neste 

caso, ela foi ampliada duas vezes. 

 

1) Pantógrafo (à esquerda), lápis, fita adesiva, 

fixador do pantógrafo (no centro, de cima para 

baixo), folha com a imagem a ser ampliada e folha 

“limpa”. 

 

2) Pantógrafo fixado à mesa; folhas fixadas à mesa 

com a fita adesiva; lápis posicionados nos pontos 

“2” e “M”. 
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ANEXO II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Participantes) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Concordo em participar, como voluntário/a, da pesquisa intitulada Construção e utilização 
de um pantógrafo em aulas de Geometria, que tem como pesquisadora responsável 
Dayene Ferreira dos Santos, aluna do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 
Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, orientada 
pela Drª. Vera Helena Giusti de Souza, as quais podem ser contatadas pelo e-mail 
dayenefs@ime.usp.br/ vhgiusti@ime.usp.br ou telefone (11) 94330 - 9745.  

O presente trabalho tem por objetivos: oferecer uma oportunidade aos professores 
participantes de conhecerem e explorarem uma engenhosa ferramenta de desenho - o 
pantógrafo - de modo que sua utilização em sala de aula possa enriquecer as aulas de 
Geometria. Minha participação consistirá em realizar as atividades propostas pela 
pesquisadora. 

Compreendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa, e que os dados obtidos serão 
divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, assegurando, assim, minha privacidade. 
Sei que posso retirar meu consentimento quando eu quiser, e que não receberei nenhum 
pagamento por essa participação. 
 

Assinatura: ______________________________________________________________ 
 Nome: _________________________________________________________________ 
 

São Paulo, ___ de ________ de 20___. 
 

 

 

mailto:dayenefs@ime.usp.br
mailto:vhgiusti@ime.usp.br
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ANEXO III - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Observadores)  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Concordo em participar, como voluntário/a, da pesquisa intitulada Construção e utilização 
de um pantógrafo em aulas de Geometria, que tem como pesquisadora responsável 
Dayene Ferreira dos Santos, aluna do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 
Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, orientada 
pela Drª. Vera Helena Giusti de Souza, as quais podem ser contatadas pelo e-mail 
dayenefs@ime.usp.br/ vhgiusti@ime.usp.br ou telefone (11) 94330 - 9745.  

O presente trabalho tem por objetivos: oferecer uma oportunidade aos professores 
participantes de conhecerem e explorarem uma engenhosa ferramenta de desenho - o 
pantógrafo - de modo que sua utilização em sala de aula possa enriquecer as aulas de 
Geometria. Minha participação consistirá em observar e anotar as informações relevantes 
quanto às realizações das atividades pelos participantes da oficina. 

Compreendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa, e que os dados obtidos serão 
divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, assegurando, assim, minha privacidade. 
Sei que posso retirar meu consentimento quando eu quiser. 
 

Assinatura: ______________________________________________________________ 
 Nome: _________________________________________________________________ 
 

São Paulo, ___ de ________ de 20___. 
 

 

 

 

mailto:dayenefs@ime.usp.br
mailto:vhgiusti@ime.usp.br
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ANEXO IV - Roteiro de Observação (primeiro e segundo dia)  

Roteiro de observação 
 

Nome do(a) observador(a): _______________________________________________ 
 

Data da observação: ____/____/____ 
 

Horário de início: _____:_____  
Horário de término: _____:_____ 
 

Participantes do grupo A (nome): _____________________________________ 
 

Participantes do grupo B (nome): _____________________________________ 
 

Atividade 1: Princípio da Atividade 
 

1) Quantas peças (hastes) cada grupo recebeu? 
Grupo A: ___ 
Grupo B: ___ 
 

2) Como cada grupo separou as peças após instruções?  
 

3) Descrição dos passos para montagem do primeiro pantógrafo. Sugestão: Separar em 
duas colunas GRUPO A e GRUPO B e colocar os passos de cada grupo em tópicos. 
 

4) Quais propriedades ou conceitos foram consultados/relembrados/citados durante a 
construção do pantógrafo? Preencha com a letra A ou B para aquelas que o grupo A ou B 
consultou/relembrou/citou. 
 

(      ) Paralelismo   (       ) Perpendicularismo  (       ) Semelhança de figuras 
 

(       ) Ponto, vértice  (       ) Aresta  
 

•  Polígonos:  

 

(     ) quadrado   (      ) retângulo (      ) triângulo  (       )losango       (      )outro; ________ 
 

• Outros (especifique): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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5) Descreva as principais dificuldades de cada grupo. 
 

7) Foram utilizadas as peças corretas na montagem do pantógrafo? 
 

6) O grupo concluiu a atividade?  
Atividade 2: Princípio da Realidade 
 

1) As folhas foram fixadas à mesa corretamente? Quais as dificuldades dos grupos em 
posicionar as folhas e o pantógrafo? 
 

2) Alguma dificuldade de interpretação de texto? Qual(is)? 
 

3) Alguma dificuldade no uso do pantógrafo? Qual(is)? 
 

4) O grupo concluiu a atividade? 
 

Atividade 3: Princípio de Níveis 
 

1)  As folhas foram fixadas à mesa corretamente? Quais as dificuldades dos grupos em 
posicionar as folhas e o pantógrafo? 
 

2) Alguma dificuldade de interpretação de texto? Qual(is)? 
 

3) Alguma dificuldade no uso do pantógrafo? Qual(is)? 
 

4) Todas as três etapas descritas desta atividade foram executadas? Se não, qual não foi? 
Por quê? 
 

5) O grupo concluiu a atividade?  
 

Observações importantes: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Solicitamos que todas as questões sejam respondidas e identificadas quanto à 
atividade, número da questão e resposta nas folhas anexadas. As observações 

podem ser escritas neste documento e, se necessário, a continuação da resposta 
deve ocorrer nas folhas anexadas.  
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ANEXO V - Roteiro de Observação (segundo e terceiro dia) 

Roteiro de observação 
 

Nome do(a) observador(a): _______________________________________________ 
 

Data da observação: ____/____/____ 
 

Horário de início: _____:_____  
Horário de término: _____:_____ 
 

Participantes do grupo A (nome): _____________________________________ 
 

Participantes do grupo B (nome): _____________________________________ 
 

Atividade 4: Princípio da interatividade 
 

1) Os participantes conseguiram posicionar as hastes corretamente? 
 

2) Qual(is) figura(s) foi(ram) escolhida(s)? Marque um X sob a figura. 
 

 

3) O grupo conseguiu ampliar a(s) figura(s) duas vezes?  
 

4) Foi necessária a ajuda do(a) observador(a)? 
 

5) Relate as dificuldades do grupo. 
 

6) Quais foram as percepções do grupo quanto aos movimentos a serem executados?  
 

Atividade 5: Princípio da orientação 
 

1) Qual situação foi escolhida primeiro? Quem orientou? ________________________ 
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2) Descreva as orientações dadas pelo(a) primeiro(a) orientador. 
 

3) Descreva a orientação dada pelo(a) segundo(a) orientador. 
 

4) Quais foram as dificuldades de ambos(as)?  
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ANEXO VI - Roteiro de Observação (terceiro dia) 

Roteiro de observação 
 

Nome do(a) observador(a): _______________________________________________ 
 

Data da observação: ____/____/____ 
 

Horário de início: _____:_____  
Horário de término: _____:_____ 
 

Participantes do grupo A (nome): _____________________________________ 
 

Participantes do grupo B (nome): _____________________________________ 
 

Atividade 6: Princípio do entrelaçamento 
 

1) Quais propriedades/conceitos matemáticos foram mencionados/descritos? 
 

(  ) semelhança de triângulos/figuras  (  ) paralelismo (  ) 
perpendicularismo 
 

(  ) ângulos internos e externos (  ) Teorema de Tales  (  ) Teorema de Pitágoras 
 

(  ) homotetia   (  ) perspectiva  (  ) polígonos regulares 
 

(  ) outro(s): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2) Quais foram as principais dificuldades para elaborar a justificativa?  
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ 
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ANEXO VII - Atividade elaborada pelo professor P3  
 

Atividade com pantógrafo – Prof. P3 

Público alvo: 9º ano 

Objetivo: construir figuras semelhantes explorando os conceitos de razão e proporção e 
introduzir a utilização do pantógrafo como modo de resolver o problema de transporte de 
inúmeros pontos para a obtenção de uma ampliação ou redução de uma figura qualquer. 

Procedimentos:  

• Trabalhar previamente conceitos de razão e proporção entre medidas de duas figuras 
semelhantes. 

• Construir polígonos semelhantes (ampliação/redução) através de procedimentos de 
homotetia (transporte de pontos fundamentais: vértices). 

 

Depois de compreendidos os conceitos envolvidos na ampliação/redução por 
homotetia, propor aos alunos que ampliem/reduzam, por exemplo, o busto de 
Pitágoras.  Quais seriam os pontos fundamentais a serem transportados e que 
proporcionariam a obtenção de uma figura semelhante? 

 

Nessa etapa, pode-se apresentar o pantógrafo aos alunos e demonstrar através de 
sua utilização prática que ele é um “transportador” eficiente de pontos, principalmente quando 
o número de pontos a serem transportados é muito grande. 

A partir daí, pode-se explorar a construção do instrumento e também as teorias 
matemáticas envolvidas no funcionamento do próprio instrumento e na obtenção de figuras. 

Citar a possibilidade de sua utilidade na indústria. 
(https://www.gravograph.com.br/produtos-e-consumiveis/produtos/maquinas-de-gravar-
gravacao-mecanica/gravacao-pantografo/im3#) 

https://www.gravograph.com.br/produtos-e-consumiveis/produtos/maquinas-de-gravar-gravacao-mecanica/gravacao-pantografo/im3
https://www.gravograph.com.br/produtos-e-consumiveis/produtos/maquinas-de-gravar-gravacao-mecanica/gravacao-pantografo/im3
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Proporcionar, se possível, a manipulação de softwares de geometria dinâmica, como 
o Geogebra, para a obtenção de figuras semelhantes. 



119 

 

ANEXO VIII - Atividades 

Atividade 1: Princípio da atividade  

Objetivo: Construir um pantógrafo capaz de ampliar e reduzir figuras da segunda e 

terceira escala (fatores 2 e 3). 

Material: 

• Tiras de papel paraná (ou papelão); 

• Ilhoses e alicate de pressão (também podem ser usadas tachinhas/percevejos. Os 

ilhoses precisam ter espessura onde um lápis ou caneta possa ser encaixado em seu 

interior); 

• Fita adesiva; 

• Régua; 

• Lápis ou caneta. 

Procedimento: 

Em um primeiro instante, os participantes recebem tiras de 2cm de largura e 

comprimentos conforme a seguir: 

• 2 tiras de 30 cm; 

• 2 tiras de 20 cm; 

• 2 tiras de 16 cm; 

• 2 tiras de 11 cm; 

• 4 tiras de 09 cm. 

Em seguida, separar as peças nos seguintes grupos:  

Grupo A: 2 tiras de 20 cm + 2 tiras de 11 cm. 

Grupo B: 2 tiras de 30 cm + 2 tiras de 16 cm + 4 tiras de 09 cm.  

Com as tiras do grupo A, montar um pantógrafo de fator 2 e com as tiras do grupo B, 

um pantógrafo de fator 3, conforme modelos ilustrados a seguir. 
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A seguir, está a solução que esperamos que os estudantes encontrem. 
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Atividade 2: Princípio da realidade 

Com os pantógrafos montados, vamos utilizá-los para resolver o seguinte problema:  

“Uma florista quer confeccionar uma placa de boas-vindas para colocar em sua loja. 

Buscando referências na internet pelo celular, ela encontrou a figura que queria, mas precisava 

desenhá-lo em uma versão maior. Amante das artes e das flores, a florista guarda em sua casa 

um antigo pantógrafo que lhe foi dado por sua avó. Dispondo de uma placa de madeira com 

dimensões 0,35 x 0,60 metros e, sabendo que a tela de seu celular tem dimensões 7 x 15 

centímetros, qual é a quantidade máxima de vezes que ela poderá ampliar o desenho se utilizar 

o pantógrafo de escala 2? Faça o desenho da placa.” 

 

BEM VIND 
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Atividade 3: Princípio de níveis  

Com o pantógrafo de fator 2, tentem solucionar o problema: 

“Um estudante de mecânica precisa desenhar uma peça chamada porca sextavada em 

uma tarefa, mas foi solicitado que a peça final tivesse o dobro das dimensões da peça original, 

pois seria acoplada a um parafuso maior.  

1) Utilizando o pantógrafo sobre a figura da peça original, faça o desenho da peça final 

e indique as novas medidas. (Não se esqueça de conferir!) 

 

2) Existem porcas que apresentam ¼ das dimensões lineares da peça original. 

Desenhe-a e indique as novas medidas. 

3) Mais uma vez, foi solicitado ao estudante que desenhasse a peça cujas medidas 

fossem metade das dimensões da peça original. Faça o desenho e indique as novas medidas. 

Finalmente, após concluir a tarefa, o estudante a entregou para sua professora. Com a 

intenção de verificar se ele compreendeu o exercício, a professora pediu que desenhasse uma 

nova peça que tivesse o quádruplo das dimensões da peça da segunda etapa que ele desenhou. 

O estudante apenas respondeu que não seria necessário. Por quê?” 
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Atividade 4: Princípio da interatividade  

Para esta atividade, precisamos de uma folha de papel quadriculado, lápis e hastes do 

pantógrafo de fator 2 em E.V.A. Dimensões: largura de 04 cm; comprimento de 30 cm (hastes 

maiores) e 17 cm (hastes menores). 
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Atividade 5: Princípio da orientação  

Nesta atividade, um dos estudantes do grupo é responsável por orientar os demais a 

resolverem um dos problemas propostos. 

Situação 1: Um arquiteto precisa ampliar a planta de uma casa para desenhar os 

móveis e demais detalhes da decoração. No momento, ele dispõe apenas de um antigo 

pantógrafo de fator 2. A planta está na escala 2:100 e ele precisa que o novo desenho tenha, no 

mínimo, o triplo das dimensões da atual planta. Esboce a nova planta indicando a escala. 

Situação 2: Uma empresa necessita estampar seu logo em um chaveiro metálico, para 

isso, a máquina que executa a impressão conta com um aparato interno similar ao pantógrafo 

de fator 3. Sendo a figura a seguir o logo da empresa e, sabendo que a estampa no chaveiro 

precisa ter 3/2 das dimensões desta figura, esboce o desenho a ser estampado.  
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Atividade 6: Princípio do entrelaçamento  

Com base nos seus conhecimentos, justifique: qual(is) a(s) relação(ões) existente(s) 

entre os desenhos dos quadrados feitos por meio do pantógrafo?  

 

Dados: 

• O comprimento de 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  é igual ao comprimento de 𝐴𝑀̅̅̅̅̅; 

• Temos as retas 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ // 𝐶𝑆̅̅̅̅  e 𝐴𝑀̅̅̅̅̅// 𝐵𝑆̅̅̅̅ ; 

• O comprimento de 𝐶𝑆̅̅̅̅  é metade de 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  (idem para 𝐵𝑆̅̅̅̅  ser metade de 𝐴𝑀̅̅̅̅̅); 

• B e C são pontos médios de 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  e 𝐴𝑀̅̅̅̅̅, respectivamente; 

• A largura das hastes é desprezível para a justificativa. 
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ANEXO XIX - Fotografias da Oficina 
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