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Resumo 

 

A partir da análise crítica e reflexiva em torno de uma experiência de ensino-

aprendizagem realizada, com recurso ao pantógrafo, em contexto de estágio em Educação 

Pré-escolar e em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, procurar-se-á pôr em evidência as 

potencialidades do pantógrafo para o desenvolvimento do currículo, em Matemática, nos 

referidos níveis de ensino. 

Longe de se assumir um recurso didático de uso generalizado no sistema educativo 

nacional, quando usado, o pantógrafo surge, tradicionalmente, associado ao desenho, e a 

sua modesta aplicação no âmbito da matemática tende a limitar-se ao estudo das 

transformações geométricas e da noção de semelhança, no 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Com base na contextualização, teórica e curricular, do estado da arte na atualidade, 

e nos resultados da experiência pedagógica que é tema deste relatório, procurar-se-á, na 

perspetiva de uma gestão flexível do currículo, pôr em evidência a aplicabilidade do 

pantógrafo nos níveis de ensino elementares, nomeadamente no Pré-escolar e no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico.  

Simultaneamente, procurar-se-á dar relevo às potencialidades do instrumento não 

só para o ensino-aprendizagem de conteúdos da geometria, nomeadamente das dilações, 

mas também para o desenvolvimento de processos matemáticos, como a resolução de 

problemas, o raciocínio matemático, a comunicação matemática e o estabelecimento de 

conexões, dentro e fora da matemática.  
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Básico; Pantógrafo; Dilações. 

 

  



 
 



 
 

Abstract 

 

From the critical and reflexive analysis about an educative experience, developed, 

with resource to the pantograph, in supervised teaching practice in Pre-school Education 

and in 1
st
 Cycle of Basic Teaching, we will focus on the pantographs potentialities to the 

curriculum development in Mathematics, at the above-mentioned school levels. 

Far from being a popular didactical resource in the national educative system, when 

used, the pantograph is, traditionally, associated to drawing tasks, and its shy application in 

mathematical context is, usually, limited to teach geometrical transformations and 

similarity notions, at the 3rd Cycle of Basic Teaching. 

From the theoretical and curricular contextualization of the state of the art in the 

present, and from the results of the pedagogical experience that lead to this report, in a 

flexible curriculum design perspective, we underline the pantographs applicability at 

elementary school levels, namely at Pre-School and at 1
st
 Cycle of Basic Teaching. 

Simultaneously, we will consider this instruments use not only to teach and learn 

geometrical contents, namely dilations, but also to the development of important 

mathematical processes, such as problem solving, mathematical reasoning, mathematical 

communication and connections establishment, in and outside mathematics context. 
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 Cycle of Basic Teaching; 

Pantograph; Dilation. 
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Introdução 

 

1. Enquadramento do relatório  

 

As normas regulamentares dos 2.
os

 ciclos de estudo em ensino da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro determinam que a unidade curricular relativa à prática de 

ensino supervisionada, correspondente ao estágio de natureza profissional, constitua objeto 

de relatório final (Despacho (extracto) n.º 3613/2009, de 28 de janeiro, art.º 6º, alínea b)). 

Face ao exposto, é, pois, no âmbito das unidades curriculares de Estágio I e Estágio 

II, integradas no plano curricular do 2.º ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre em 

Educação Pré-Escolar e em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que este Relatório Final 

de Estágio visa a reflexão em torno da prática de ensino supervisionada, promovida nos 

estágios referidos.  

Na especialidade do grau de mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, o citado Despacho (extracto) n.º 3613/2009 prevê, ainda, que o 

Relatório Final de Estágio deverá possuir uma feição dissertativa, que compreenda uma 

componente teórica e uma componente teórico-prática ou prática, bem como deverá 

traduzir uma reflexão fundamentada sobre as atividades em que o aluno participou (art.º 

10º, n.º 1), e contemplar a referência específica à prática letiva das diferentes áreas 

curriculares disciplinares (art.º 10, n.º 4).  

Em consonância, não obstante o objeto de reflexão deste relatório seja uma 

experiência de ensino desenvolvida no âmbito da área curricular de Matemática, veremos 

que, nas intervenções pedagógicas promovidas, se encontram asseguradas as conexões com 

demais áreas de conteúdo previstas nas orientações curriculares definidas para os níveis de 

ensino em questão: as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (Silva & 

Núcleo de Educação Pré-escolar, 1997) e o Programa de Matemática do Ensino Básico 

(Ponte et al., 2007).  

De forma análoga, procurar-se-á que o relatório constitua reflexo do 

desenvolvimento do Conhecimento Especializado do Docente, traduzido do inglês 

Specialized Content Knowledge (Ball et al., 2008), decorrente do contexto de formação 

inicial para a docência nos níveis de ensino em questão. 

O modelo proposto por Ball e outros (2008), em que interagem o conhecimento da 

disciplina (ou matéria) e o conhecimento pedagógico, define os conhecimentos (ou 



xii 
 

competências) que o docente deve possuir para ensinar matemática. Em nossa análise, os 

pressupostos genéricos em que assenta este modelo podem, de forma adequada, ser 

aplicados às demais áreas curriculares. 

 

2. Tema do relatório 

 

Salvaguardadas as considerações descritas, este relatório terá como objeto de 

reflexão as experiências de ensino-aprendizagem realizadas, com recurso ao pantógrafo, 

em contexto de prática de ensino supervisionada em Educação Pré-escolar e em Ensino do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, no desenvolvimento do currículo de Matemática, em ambos os 

contextos. 

 

3. Objetivos do relatório 

 

A partir da análise e reflexão crítica em torno das intervenções pedagógicas 

promovidas nesse âmbito, procurar-se-á pôr em evidência as potencialidades didáticas do 

pantógrafo para o desenvolvimento do currículo, em Matemática, nos referidos níveis de 

ensino. 

O pantógrafo está longe de se assumir um recurso de uso generalizado no sistema 

educativo nacional, e, quando usado, surge, tradicionalmente, associado ao desenho. A 

tímida aplicação do mecanismo no âmbito da matemática, por seu turno, tende a limitar-se, 

ao nível do 3.º Ciclo do Ensino Básico, ao estudo das transformações geométricas e da 

noção de semelhança.  

Na abordagem que nos propomos desenvolver, com base na contextualização 

teórica e curricular, fundamentada em bibliografia específica de referência, do estado da 

arte na atualidade, e na análise dos resultados da experiência pedagógica que é tema deste 

relatório, procuraremos pôr em evidência as potencialidades didáticas do pantógrafo, para, 

numa perspetiva de gestão flexível do currículo (Kilpatrick, 2009; Leite, 1999; Porfírio, 

1999; Ribeiro & Santos, 2011; Roldão, 1999), se considerar o seu uso nos níveis de ensino 

elementares, nomeadamente no Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

Simultaneamente, a nossa abordagem será orientada para que se considere o uso do 

pantógrafo não só para o estudo de conteúdos, nomeadamente das transformações 

geométricas, mas também para o desenvolvimento de importantes processos matemáticos, 



xiii 
 

nomeadamente a resolução de problemas, o raciocínio matemático, a comunicação 

matemática, e o estabelecimento de conexões, dentro e fora da matemática.  

Além dos referidos, é também objetivo da nossa abordagem dar relevo aos 

conhecimentos e competências que o docente é levado a mobilizar na projeção e na 

realização, com os alunos, de atividades com recurso ao pantógrafo.  

Esta abordagem, baseada nas diversas experiências educativas desenvolvidas com 

recurso ao pantógrafo, vivenciadas em contexto de formação inicial para a docência, 

assume a utilização do pantógrafo, no ensino da Matemática, como um contexto favorável 

ao desenvolvimento da identidade profissional, isto é, do Conhecimento Especializado do 

Docente. 

 

4. Estrutura do relatório e síntese de cada capítulo  

 

Este relatório encontra-se organizado em três capítulos, cujo conteúdo 

procuraremos sintetizar em seguida. 

O primeiro capítulo, dedicado ao enquadramento teórico do tema, resume os 

resultados do processo percorrido até à efetiva compreensão do funcionamento do 

mecanismo, refletindo o estado do conhecimento do mecanismo alcançado em 

consequência desse processo.  

A este nível, centramo-nos nas propriedades que definem as peculiaridades do 

pantógrafo, enquanto máquina matemática (Bartolini et al., 2004), e na abordagem 

histórica ao conceito de pantógrafo.  

Considerando que o pantógrafo está longe de se assumir um recurso de uso 

generalizado no sistema educativo nacional, são alvo de escrutínio algumas questões 

essenciais para a compreensão do funcionamento do pantógrafo enquanto máquina 

matemática, nomeadamente: “O que é o pantógrafo?”, “Para que serve?”, “Como se 

usa?” e “Porque faz o que faz?”. Esta abordagem define a natureza do pantógrafo 

enquanto máquina matemática e traduz, simultaneamente, as potencialidades do 

instrumento para o estudo das transformações geométricas.  

Na perspetiva de que o pantógrafo, tal como o conhecemos, hoje, constitui um 

produto cultural, com séculos (eventualmente milénios) de tradição, é promovida uma 

abordagem histórica à sua evolução, desde a sua origem até às inúmeras aplicações que 

encontra no presente, não só enquanto produto cultural, com aplicação nas artes, na 

indústria e na tecnologia, mas também enquanto recurso didático aplicável ao ensino-
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aprendizagem da matemática. Esta abordagem reflete algumas (das muitas) potencialidades 

do pantógrafo para o estabelecimento de conexões, nomeadamente com a história da 

matemática, com a história da didática da matemática e com o quotidiano.  

No segundo capítulo, dedicado ao enquadramento curricular do tema, tomando 

como referência a conceção de currículo proposta por Sacristán (2007), assim como os 

subsistemas de influência do currículo que este autor define, são analisadas as vastas 

potencialidades do pantógrafo para o desenvolvimento do currículo em Matemática. 

O desenvolvimento do capítulo é orientado para que, no âmbito de uma gestão 

flexível do currículo, seja considerado o uso do pantógrafo, no Pré-escolar e no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, tanto para o estudo intuitivo das transformações geométricas 

(ampliação, redução, meia-volta) como para o desenvolvimento das capacidades 

transversais à aprendizagem matemática e para o estabelecimento de conexões. 

Para o efeito, no que diz respeito à utilização do pantógrafo para o estudo das 

transformações geométricas, é analisada a referência ao pantógrafo no âmbito do currículo 

apresentado aos professores (vulgarmente designado currículo oficial), para os níveis de 

ensino Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, no sistema educativo nacional.  

Assim, em consequência da análise das Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-escolar e do Programa de Matemática do Ensino Básico, que são os documentos 

organizadores do currículo oficial previsto para a área curricular de Matemática, nos níveis 

de ensino em questão, constata-se a inexistência de qualquer referência ao pantógrafo, 

apesar de se assistir à clara valorização dos recursos manipuláveis. 

Numa ótica diacrónica, constata-se, a partir da análise dos programas de 

Matemática do século XX, a referência ao pantógrafo nos programas aprovados em 1974, 

1976 e 1991. A menção a este sistema articulado ocorre relativamente ao estudo das 

noções de homotetia/semelhança, em níveis de ensino que, de acordo com a terminologia 

atual, se enquadram no 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Ainda no que diz respeito à utilização do pantógrafo para o estudo das 

transformações geométricas, desta feita considerando que o currículo é influenciado por 

diversos subsistemas, designadamente pelo subsistema técnico-pedagógico – que inclui a 

atividade de formadores, especialistas e investigadores em educação (Sacristán, 2007) –, 

estendemos a nossa análise aos Princípios e normas para a matemática escolar (NCTM, 

2008), cuja influência no currículo nacional é claramente notada. Com base nessa análise, 

constata-se a inexistência de qualquer referência à utilização do pantógrafo, nas normas de 

conteúdo referentes à geometria previstas para os níveis de ensino em questão. Verifica-se, 
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todavia, o claro destaque para a necessidade de proporcionar aos alunos o acesso a uma 

multiplicidade de ferramentas e a menção expressa a diversos materiais concretos. 

No que se refere às demais potencialidades do pantógrafo para o desenvolvimento 

do currículo em Matemática (para além do estudo das transformações geométricas), é 

analisado o contributo das investigações de Francesca Martignone e Samuele Antonini, 

desenvolvidas no âmbito da atividade do Laboratorio delle Macchine Matematiche 

(MMLAB). 

O MMLAB é um centro de pesquisa para o ensino e para a aprendizagem da 

matemática por meio de instrumentos com potencialidades didáticas para o estudo da 

geometria, atualmente sob a alçada do Departamento de Matemática da Universidade de 

Estudos de Modena e Reggio Emilia, em Itália, e que se destaca pela notoriedade 

alcançada a nível internacional. 

As investigações de Francesca Martignone e Samuele Antonini (Martignone & 

Antonini, 2009, 2010; Antonini e Martignone, 2011a, 2011b) são uma referência, no 

trabalho de outros investigadores, no que diz respeito à exploração das potencialidades do 

pantógrafo para o desenvolvimento do raciocínio matemático, designadamente através dos 

processos de conjetura, argumentação e prova. Nessas investigações, implicitamente, são 

também notáveis as potencialidades do pantógrafo para o desenvolvimento da capacidade 

de resolução de problemas e da comunicação matemática. 

Dado o desfasamento entre o nível de escolaridade dos sujeitos das investigações de 

Francesca Martignone e Samuele Antonini e os níveis de escolaridade a que este relatório 

diz respeito, é sentida a necessidade de fundamentar a convicção de que a aplicação do 

pantógrafo, para o desenvolvimento dos referidos processos matemáticos, se adequa à 

Educação Pré-escolar e ao Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Em virtude do exposto, 

são analisados relatos da aplicação do pantógrafo em contexto de sala de aula e em 

contexto de formação inicial e contínua de docentes. 

Relativamente ao contexto de sala de aula, é apresentado o relato de uma experiência 

educativa realizada no âmbito da atividade do MMLAB, numa turma de IV Classe, da 

Escola Primária. Complementarmente, consideram-se os resultados da experiência de 

ensino-aprendizagem que constitui tema deste relatório, analisados no terceiro capítulo. 

A abordagem ao contexto de formação inicial e contínua de docentes é motivada 

pela convicção de que o docente que conhece, compreende e valoriza as potencialidades do 

pantógrafo se mobiliza para encontrar soluções para o explorar na atividade que 

desenvolve com os seus alunos.  
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Nesse âmbito, é referida a atividade do Projeto “Laboratori delle Macchine 

Matematiche per l’Emilia Romagna” (MMLAB-ER), levada a cabo, na região de Emilia 

Romagna, em Itália, com vista ao desenvolvimento de metodologias didáticas eficazes para 

o ensino-aprendizagem da matemática através do uso de sistemas articulados como o 

pantógrafo.  

O MMLAB-ER assim orientado para a formação de professores em serviço, com o 

objetivo de promover a experimentação em sala de aula, envolveu, além de professores de 

matemática de níveis de ensino mais avançados (a grande maioria), alguns professores da 

escola primária interessados na temática e em trabalhar a continuidade com a escola 

secundária. Ainda no âmbito da formação inicial e contínua de docentes, 

complementarmente, é descrito o processo de exploração das potencialidades do 

pantógrafo, desenvolvido em contexto de formação inicial para a docência, que culmina 

com a realização deste relatório. 

No final do segundo capítulo, é, ainda, desencadeada a abordagem às vastas 

potencialidades do pantógrafo para o estabelecimento de conexões, entre diversas áreas, 

dentro e fora da matemática.  

O terceiro capítulo é dedicado à reflexão crítica em torno das intervenções 

pedagógicas desenvolvidas, com recurso ao pantógrafo, no contexto dos estágios, em 

Educação Pré-escolar e em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que determinaram a 

realização deste relatório.  

Em termos de estrutura, a abordagem que se promove, neste capítulo, é baseada no 

modelo de sequência formativa proposto por Giné e Parcerisa (2003), que assenta na ideia 

de que, independentemente da área curricular ou do contexto, o desenho e a análise das 

ações educativas encontram na sequência formativa um aliado poderoso para melhorar a 

qualidade da prática educativa.  

Na conceção dos autores (Giné & Parcerisa, 2003), tanto do ponto de vista do 

ensino como da aprendizagem, a sequência formativa pode ser dividida em três fases.  

Na perspetiva do ensino, são identificadas: a fase pré-ativa, em que os docentes 

planificam a sua intervenção; a fase interativa, em que os docentes trabalham 

conjuntamente com os seus educandos; e a fase pós-ativa, em que os docentes avaliam a 

sua intervenção educativa.  

Do ponto de vista da aprendizagem, concentradas na fase interativa, são 

reconhecidas: a fase inicial, em que ocorre a apresentação do tema e o diagnóstico de 
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ideias prévias; a fase de desenvolvimento, em que se realizam as aprendizagens; e a fase de 

fecho, em que se procede à síntese e consolidação das aprendizagens. 

Considerando o timing em que ocorre, posterior ao desenvolvimento da atividade 

com os alunos, a nossa abordagem é baseada na autoscopia, definida, por Rosa-Silva, 

Júnior e Laburú (2010), como uma estratégia para a avaliação da sequência formativa, na 

fase pós-ativa. 

Possível com o auxílio da tecnologia de gravação audiovisual, a autoscopia é 

apoiada na observação, análise e autoavaliação da fase interativa, permitindo ao professor 

refletir sobre: a sua intervenção; o comportamento dos alunos; a dinâmica da turma; as 

interações discursivas; assim como comparar as ações desenvolvidas com as ações 

planeadas na fase pré-ativa. 

De entre as dimensões reflexivas consideradas no exercício de autoscopia, por 

Rosa-Silva, Júnior e Laburú (2010), a nossa abordagem privilegia as seguintes: a dimensão 

caracterização da prática (relativa à reflexão sobre o ensino), e a dimensão discente 

(relativa à reflexão sobre a aprendizagem).  

Ao nível da reflexão sobre a aprendizagem é notado o envolvimento das 

crianças/alunos na aprendizagem, expresso por indicadores, previstos na Escala de 

Envolvimento da Criança (Oliveira-Formosinho & Araújo, 2004), que denotam a 

qualidade da aprendizagem, isto é, o meaning making, ou a atribuição de sentido, por parte 

da criança, à realidade vivida.  

Ao nível da aprendizagem, são ainda notados, de acordo com a proposta de Zabalza 

& Arnau (2007), o desenvolvimento de: a) competências conceptuais, observável na 

abordagem intuitiva dos conceitos de ampliação, redução e ‘inversão’ (meia-volta); b) 

competências procedimentais, na medida em que a aprendizagem dos conteúdos se fez por 

meio de processos matemáticos; c) e competências atitudinais, associadas ao papel ativo 

assumido, pelos alunos, na aprendizagem, e, especialmente, na forma autónoma e criativa 

como se envolveram na construção do pantógrafo.  

Ao nível do ensino, procede-se à reflexão em torno da performance observada na 

dinamização da atividade e das estratégias mobilizadas para a mediação da atividade, que 

constituem indicadores do estado de desenvolvimento do Conhecimento Especializado do 

Docente, alcançado no contexto da intervenção pedagógica em análise, em particular, e da 

Matemática, em geral, mas que é perfeitamente mobilizável para a prática do ensino em 

qualquer outra área curricular. 
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Capítulo I – Enquadramento teórico: O pantógrafo enquanto 

máquina matemática 

 

1. Nota introdutória 

 

No presente capítulo, dedicado ao enquadramento teórico do tema subjacente à 

experiência de ensino-aprendizagem constituída objeto de reflexão neste relatório, 

procuraremos, com base na pesquisa de caráter bibliográfico, mapear o estado da arte, isto 

é, o estado do conhecimento acerca do pantógrafo na atualidade, promovendo uma 

abordagem crítica e reflexiva, fundamentada em estudos específicos de referência, que se 

caracterizam por serem dispersos e alvo de múltiplas abordagens.  

Deste modo, considerando que o pantógrafo está longe de se assumir um recurso de 

uso generalizado no sistema educativo nacional, e com vista à clarificação dos conceitos 

basilares em que assenta a temática a desenvolver, começaremos por dar resposta às 

questões “O que é o pantógrafo?”, “O que faz?”, “Como funciona?” e “Porque funciona 

da forma que funciona?”. 

Ainda que de forma abreviada, procuraremos, igualmente, pôr em perspetiva a 

evolução do mecanismo ao longo da história, desde a sua origem até às inúmeras 

aplicações que encontra no presente, não só enquanto produto cultural, ligado à arte, à 

tecnologia e ao quotidiano, mas também como recurso didático aplicável ao ensino-

aprendizagem da matemática. 

Antes de prosseguirmos, todavia, gostaríamos de, com algum teor de subjetividade, 

promover uma breve partilha acerca do acontecimento que desencadeou o nosso interesse 

pelo pantógrafo. 

No ano letivo 2009/2010, em contexto de formação inicial para o exercício da 

docência, no âmbito da unidade curricular de Didática da Matemática, prevista no plano de 

estudos da licenciatura em Educação Básica, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD), abraçámos o desafio de construir um recurso manipulável para auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem da matemática.  

Esse desafio foi abraçado pela aluna que agora se assume como autora do presente 

documento e pela colega de curso Bruna Figueiredo, sob a orientação das docentes 

responsáveis pela unidade curricular (que viriam a ser constituídas orientadoras deste 

relatório), tendo em vista a participação numa exposição interativa de recursos para o 



2 
 

ensino-aprendizagem da matemática, dirigida aos níveis de escolaridade Pré-escolar e 1.º 

Ciclo do Ensino Básico.  

Atendendo ao visível incremento do tópico das transformações geométricas no 

Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB) (Ponte et al., 2007), homologado em 

dezembro de 2007, a opção recaiu sobre a construção e exploração do pantógrafo.   

É nesse preciso momento que se inicia a nossa ‘viagem pantográfica’, que, agora, 

culmina com a realização deste relatório, após a aplicação do recurso em contexto de 

estágio em Educação Pré-escolar e em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

A respeito da construção do pantógrafo, gostaríamos de salientar, à partida, que a 

atividade configurou um complexo processo de descoberta, em que nos deparámos com 

vários problemas, aos quais tivemos que dar resposta com base na progressiva 

experimentação, aliada à pesquisa bibliográfica (sobre as propriedades específicas do 

mecanismo), sem o suporte de qualquer modelo real ou outro tipo de apoio.  

Assim, depois de muita pesquisa, muitas incertezas e muita persistência, 

começámos por construir o nosso primeiro pantógrafo, com o intuito de tentar perceber a 

sua essência e de que forma poderíamos explorar o mecanismo na exposição a que se 

destinava.  

Fruto do nosso entusiasmo, ao fim de algum tempo tínhamos já construído quatro 

pantógrafos, todos eles com modelos, dimensões e materiais diferentes. Após cada 

construção, íamos percebendo que não bastava considerar quatro barras rígidas e articulá-

las. Na verdade, por detrás da construção do mecanismo reside um vasto conjunto de 

conceitos matemáticos, aos quais é fundamental atender para que o artefacto cumpra a sua 

função. 

Eventualmente, o desafio acabou por se tornar tão grande que compreender o 

mecanismo se transformou, para nós, numa necessidade premente. Foi com enorme 

satisfação que, após as várias tentativas, conseguimos, por fim, construir um pantógrafo 

capaz de funcionar corretamente. Esta construção coincidiu com o momento em que 

despertámos, de forma significativa, para a compreensão das propriedades matemáticas em 

que a estrutura do sistema articulado se baseia e que explicam o seu funcionamento.  

Numa fase posterior à construção do recurso, tivemos a oportunidade de explorar a 

sua aplicação junto do público-alvo da exposição para que foi concebido. Essa experiência 

permitiu-nos constatar que, apesar de não estarem familiarizados com o mecanismo, tanto 

educadores como educandos manifestaram interesse pela sua manipulação, e curiosidade 

em compreender o seu funcionamento.  
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De igual modo, no decurso da exposição, foi-nos possível observar muitas das 

crianças questionar Como? e Porquê? ocorriam as transformações que estavam diante dos 

seus olhos e que elas próprias tinham modelado. Por seu turno, alguns professores, 

reagindo com alguma estranheza à presença do pantógrafo, numa exposição de recursos 

para o ensino-aprendizagem da matemática, interrogavam se a sua utilização não seria 

mais apropriada, para a realização de desenhos, numa disciplina do âmbito da expressão 

plástica.  

Por fim, toda esta vivência acabaria por determinar que, no desenvolvimento dos 

estágios subsequentes, previstos no plano de estudos do curso de mestrado em Educação 

Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, ousássemos integrar o pantógrafo no 

exercício da prática de ensino supervisionada. 

A este respeito, realçamos que a construção do pantógrafo determinou a 

mobilização de um vasto leque de conceitos matemáticos fundamentais para a 

compreensão do seu funcionamento e para o progressivo domínio dos conteúdos em jogo, 

nas diversas atividades que se sucederam com recurso ao mecanismo.  

Apesar de o seu uso não se encontrar generalizado no ensino em Portugal, Veloso, 

Bastos e Figueirinhas (2009) referem que o pantógrafo é, talvez, o mecanismo mais 

conhecido para modelar uma transformação geométrica, e acrescentam que a tarefa de 

construir um mecanismo, física ou virtualmente, dá origem à formulação e resolução de 

problemas, dos mais diversos, proporcionando ótimas situações de aprendizagem. 

Quanto à opção de, no título deste capítulo, associarmos o pantógrafo à categoria de 

máquina matemática, alicerçada na obra de Bartolini e outros (2004), gostaríamos de 

realçar que, muito para além de simplesmente reproduzir desenhos (conceção a que o 

mecanismo é vulgarmente reduzido), o pantógrafo materializa a possibilidade de manipular 

um vasto leque de conceitos matemáticos, particularmente ao nível das transformações 

geométricas. 

Note-se, aliás, que o funcionamento do pantógrafo, isto é, a reprodução mecânica 

de registos gráficos à escala (ampliando, reduzindo ou mantendo o tamanho do original), 

está diretamente dependente da configuração do mecanismo, que, como referido, assenta 

em propriedades geométricas muito específicas. Por serem determinantes para a 

compreensão do mecanismo e das respetivas aplicações didáticas, tais propriedades serão 

alvo de enquadramento neste capítulo. 

Antes, porém, a propósito do ensino das transformações geométricas, citando 

Bastos (2007), salientamos a importância de os professores conhecerem bem as 
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transformações com que estão a trabalhar para saberem orientar os alunos na construção 

correta das ideias.  

Acresce, no estudo das transformações geométricas, com recurso ao pantógrafo, a 

necessidade de o professor deter uma compreensão do mecanismo que lhe permita ir ao 

encontro das necessidades dos alunos: esclarecer eventuais dúvidas; proceder ao 

questionamento dos alunos no desenvolvimento da avaliação formativa; propor percursos 

de exploração com vista a um maior aproveitamento do recurso, entre outros desafios. 

É certo que não se coloca aqui a pretensão de conduzir os alunos (ao nível do Pré-

escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico) na exploração das propriedades matemáticas do 

pantógrafo. Tal exercício é possível e bastante profícuo em níveis de ensino mais 

avançados, nomeadamente no 3.º Ciclo do Ensino Básico, em que, de acordo com o 

PMEB, se pretende que os alunos sejam capazes de compreender e usar as relações de 

semelhança de triângulos; desenvolver processos de demonstração; e fazer raciocínios 

dedutivos. 

Nos níveis de ensino Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico (âmbito deste 

relatório), o recurso ao pantógrafo torna possível o estudo de diversas transformações 

geométricas, primeiro de forma intuitiva e depois com crescente formalização, conforme 

preconizado pelo PMEB, e válido para a Educação Pré-escolar numa perspetiva de 

continuidade, a que aludem as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar 

(OCEPE) (Silva & Núcleo de Educação Pré-escolar, 1997).  

Poder-se-á, aqui, questionar a adequação do pantógrafo, enquanto recurso didático, 

às diretrizes do PMEB e das OCEPE, uma vez que o mecanismo é usado para a cópia de 

representações bidimensionais, ampliando, reduzindo ou mantendo o tamanho original.  

Salvaguarda-se, no entanto, que, se, por um lado, é certo que só no 3.º Ciclo do 

Ensino Básico o PMEB introduz a abordagem formal aos conceitos de ampliação e 

redução (de um polígono), por outro lado, é notável, no documento, a preocupação de 

incorporar as isometrias logo desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico, conforme poremos em 

evidência.  

Assim, no 1.º e 2.º anos surge a referência ao estudo da reflexão, baseada na 

resolução de problemas envolvendo a visualização e a compreensão de relações espaciais.  

No 3.º e 4.º anos, para o estudo da reflexão, entre outras atividades, prevê-se a 

exploração da meia-volta, que é uma das funcionalidades do pantógrafo, como será 

oportunamente demonstrado. 
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Por fim, indo um pouco mais além, Bastos (2007) defende que os alunos, desde 

cedo, deveriam tomar contacto com outros tipos de transformações geométricas, que não 

sejam só as isometrias.  

Como é recomendado, pelo National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] 

(2008), no livro Princípios e normas para a matemática escolar as semelhanças podem ser 

trabalhadas, pelos alunos mais novos, através de experiências em que observem, 

representem e descrevam ampliações e reduções, não do ponto de vista da aplicação das 

transformações geométricas, mas para analisar características, propriedades e relações 

entre formas geométricas bidimensionais.  

Ainda que a completa compreensão do conceito de semelhança não ocorra antes do 

6.º ano de escolaridade (altura em se estuda a proporcionalidade), a noção de semelhança 

pode ser desenvolvida, por parte dos alunos em níveis de ensino precedentes, a partir da 

exploração de figuras, de alguma maneira, parecidas. Por oposição às figuras que se 

sobrepõem, coincidindo ponto por ponto, geometricamente iguais (ou congruentes), os 

alunos entenderão as figuras semelhantes como aquelas que estão relacionadas com 

“ampliação” e “redução” (NCTM, 2008). 

 

2. Conceito de pantógrafo  

 

Em termos genéricos, o signo linguístico pantógrafo, do grego pan = todo) e 

 (graphein = escrever), é empregue para designar um sistema articulado composto 

por quatro hastes rígidas (ou inflexíveis), com as medidas desejadas, articuladas em quatro 

pontos que configuram os vértices de um paralelogramo. 

Uma pesquisa preambular sobre o tema revela a existência de múltiplos tipos de 

pantógrafos concebidos para os mais diversos fins. Não obstante, centraremos a nossa 

atenção no pantógrafo que, em homenagem àquele a quem se atribuí a sua invenção, é 

comummente designado pantógrafo de Scheiner (cf. Capítulo I, ponto 5.1.). 

O pantógrafo de Scheiner, também conhecido como pantógrafo de desenho, que, 

neste trabalho, é designado, simplesmente, pantógrafo, existe em diversos modelos e tanto 

as dimensões como os materiais empregues na sua construção podem variar.  

A título ilustrativo, na Figura 1, é apresentado o pantógrafo numa das suas 

configurações possíveis. O exemplar em questão, construído com o propósito de auxiliar a 

compreensão do mecanismo, foi utilizado na exposição interativa de recursos para o 
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ensino-aprendizagem da matemática que acabaria por marcar o início da nossa “viagem 

pantográfica” (cf. Capítulo I, ponto 1.).  

 

 

Figura 1: Possível configuração do pantógrafo de Scheiner 

 

Este modelo, fabricado com ripas de bambu, assenta nos pressupostos que vigoram 

em bibliografia específica sobre o artefacto, de que salientamos, entre outras fontes de 

referência possíveis, as seguintes: Alsina, Burgués e Fortuny (1998), Ambekar (2007), 

Associazione Macchine Matematiche [AMM] (s.d.d), Assumpção et al. (2001), Bussi e 

Maschietto (2006), Costa, Anjos e Lopes (1980), Garuti e Martignone (2012), Kinsey e 

Moore (2002), Museo Universitario di Storia Naturale e della Strumentazione Scientifica - 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia [MUSNSS] (s.d.a), e Remolar (1834). 

O pantógrafo constitui um exemplo ancestral da categoria de sistemas articulados 

que Bartolini e outros (2004) designam por máquinas matemáticas. De acordo com os 

autores, as máquinas matemáticas são, no domínio específico da geometria, artefactos 

desenhados e construídos com o propósito de forçar um ponto, um segmento ou uma figura 

plana a seguir uma determinada trajetória. 

Mais vulgarmente, conforme já foi referido, o pantógrafo é utilizado para 

reproduzir, mecanicamente, figuras à escala, sendo, portanto, um instrumento adequado 

para o estudo de transformações geométricas.  

 

2.1. Propriedades geométricas do pantógrafo  

 

Começamos por recordar que existem diversos modelos de pantógrafo, o que, numa 

primeira impressão, pode conduzir à deteção de várias diferenças físicas na estrutura do 

artefacto, se comparados dois ou mais exemplares. O conjunto de representações 

constantes na Figura 2 torna possível observar isso mesmo. 
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Figura 2: Diferentes modelos de pantógrafos 

 

Salienta-se, todavia, que tais diferenças, visíveis na configuração do instrumento, 

não invalidam que, na sua essência, os diferentes modelos se baseiem nas mesmas 

propriedades geométricas, e que, por esse motivo, assumam a mesma funcionalidade. 

Deste modo, dado que o funcionamento do pantógrafo é predefinido pelas 

peculiaridades intrínsecas à sua construção, sublinha-se a necessidade de análise desses 

aspetos, para que, justamente, o seu funcionamento possa ser compreendido.  

De acordo com Antonini e Martignone (2011a, 2011b), a teoria dos conceitos 

figurativos (traduzido do inglês theory of figural concepts), proposta por Fischbein (1993), 

constitui um enquadramento teórico apropriado para a análise do pantógrafo, uma vez que 

a sua estrutura é definida através de figuras geométricas.  

Segundo afirmam os autores, Antonini e Martignone (2011a, 2011b), de acordo 

com a teoria dos conceitos figurativos, as figuras geométricas são entidades mentais que 

possuem, simultaneamente, propriedades conceptuais (como proposições gerais deduzidas 

na teoria Euclidiana) e propriedades figurativas (como a forma, a posição, a grandeza). 

A análise do pantógrafo que nos propomos desenvolver compreende, 

precisamente, propriedades figurativas e propriedades conceptuais, e terá por base as 

referências bibliográficas anteriormente citadas, relativamente à construção do mecanismo 

(cf. Capítulo I, ponto 2.). 

Considerando que, em tais documentos, não ocorre a referência explícita às 

estruturas axiomáticas que suportam a análise das propriedades conceptuais do pantógrafo, 

a argumentação por nós produzida nessa matéria será, numa perspetiva de 
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complementaridade, fundamentada em bibliografia de referência para o estudo da 

geometria, nomeadamente nas obras de Araújo (1998), Contreras et al. (2006), Coxeter 

(1989), Filho (1996), e Veloso (1998), em que, por sua vez, não se regista a menção ao 

pantógrafo.  

 

2.1.1. Propriedades figurativas  

 

Observando na estrutura do pantógrafo, verifica-se que as quatro hastes rígidas que 

definem o mecanismo, independentemente da sua medida de comprimento, se articulam 

em quatro pontos que configuram os vértices de um paralelogramo.  

Sem prejuízo do que anteriormente foi referido, normalmente, são feitas várias 

perfurações nas hastes, para permitir diferentes posições de articulação do mecanismo. 

Conforme se realça na Figura 3, independentemente da posição de articulação das hastes, o 

paralelogramo         é um elemento fulcral na estrutura do pantógrafo. 

Por outro lado, há a salientar que os pontos  ,   e    – respetivamente, ponto fixo 

   ; ponto implicado no contorno da imagem original    ; e ponto implicado na 

reprodução do original      –, independentemente da ordem pela qual se encontrem 

definidos e da posição de articulação das hastes, são colineares, ou seja, pertencem à 

mesma reta. 

 

   

Figura 3: Elementos estruturais do pantógrafo em diferentes posições de articulação das 

hastes: o paralelogramo         e a colinearidade dos pontos O, P e P’ 

 

 

As condições descritas acarretam algumas implicações que procuraremos analisar 

em seguida. 

Primeiro, em virtude do paralelogramo que nelas se encontra inscrito, as hastes do 

pantógrafo mantêm-se sempre paralelas duas a duas:       , assim como        .  
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Segundo, independentemente de o paralelogramo configurar ou não um losango, 

verifica-se que                         , tal como                         . Ou seja,       e      (par 

de lados opostos do paralelogramo) e      são congruentes. A mesma relação de 

congruência é observada entre       e      (par de lados opostos do paralelogramo) e 

     . Consequentemente, os triângulos que definem a estrutura do pantógrafo: o  

      , o           e o         , são isósceles.  

Terceiro, como se ilustra na Figura 4, durante a utilização do pantógrafo, o 

paralelogramo que o define deforma-se: todos os ângulos do pantógrafo alteram a sua 

medida de amplitude sem, contudo, perderem a sua relação de congruência; e a medida de 

comprimento dos lados permanece inalterável. Por inerência, também se altera a distância 

relativa entre os pontos O, P e P’, que, todavia, preservam a colinearidade.  

 

                 

Figura 4: Deformação do pantógrafo durante o seu manuseamento  
(considerada em duas posições estáticas)1 

 

 

Qualquer simulação ou modelo virtual do pantógrafo (AMM, s.d.d; Dinelli, 1997) 

permite observar o movimento contínuo do mecanismo durante a sua utilização. 

Consequentemente, a deformação do sistema articulado pode ser notada de forma mais 

clara e dinâmica do que em qualquer figura.  

 

2.1.2.Propriedades conceptuais: o pantógrafo como aplicação prática do Teorema de Thales 

 

Como veremos, as propriedades figurativas observadas na estrutura do pantógrafo, 

refletem propriedades matemáticas muito específicas que explicam o funcionamento do 

                                                             
1 O pantógrafo ilustrado na Figura 4, construído com cartão reutilizado e revestido com papel autocolante, 

representa um dos exemplares utilizados, no XV Encontro Nacional de Professores – Pré-escolar, 1.º e 2.º 

Ciclos: “A Matemática nos primeiros anos”, realizado em 2012, em 30 e 31 de março, em Vila Real, para 

a dinamização da sessão prática No reino das transformações geométricas – Aventuras com o pantógrafo, 

uma das ‘aventuras pantográficas’ paralelas à experiência de ensino partilhada neste relatório. 

 



10 
 

mecanismo e se traduzem na aplicação prática de um vasto leque de conteúdos 

matemáticos, particularmente do domínio da geometria. 

Nesse âmbito, conforme se procurará evidenciar, o estudo do pantógrafo enquanto 

aplicação prática do Teorema de Thales abre perspetivas para a compreensão dos 

elementos conceptuais do mecanismo, permitindo dar resposta às questões “O que faz?”, 

“Como faz?” e “Porquê faz o que faz?”.  

Naturalmente, não se pretende, sobretudo com a profundidade aqui tratada, explorar 

estas questões junto dos alunos dos níveis de ensino a que este relatório diz respeito. No 

entanto, como refere Marques (2007), mesmo não trabalhando a axiomática com os alunos, 

cada professor tem de saber qual a abordagem que está a usar, para ser coerente naquilo 

que faz.  

Em seguida, passaremos à análise das propriedades conceptuais do pantógrafo, 

tomando como referência o Teorema de Thales, segundo o qual se assume que se duas 

retas secantes cortam um feixe de retas paralelas determinam segmentos de reta 

proporcionais.  

 

 

Figura 5: O pantógrafo – aplicação prática do Teorema de Thales 
 

Observando o pantógrafo representado na Figura 5, verifica-se que as retas     e 

   são paralelas, porque         é um paralelogramo por construção. Pelo axioma das 

paralelas, que nos diz que por um ponto exterior a uma reta passa uma só paralela a essa 

reta, verifica-se, ainda, a existência de uma reta traçada sobre    que é paralela às 

anteriores.  
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De igual modo se observa que as retas      e    , concorrentes, são cortadas pelo 

feixe de retas paralelas   ’         . Assim, pelo Teorema de Thales, concluímos que:  

   

        

    
 

        

       
  , tal como   

        

           
          

           e       
        

         
          

      
 .  

Como corolário do Teorema de Thales, temos que qualquer reta paralela a um lado 

de um triângulo que contenha pontos do interior deste, divide os outros dois lados em 

segmentos proporcionais. 

Em face do exposto, no caso do pantógrafo ilustrado na Figura 5, tem-se que a reta 

   é paralela à reta      e contém pontos no interior do triângulo        . Logo, pelo 

corolário anterior, concluímos que 

   
      

      
 

        

         , tal como 
      

         
      

          e  
      

         
      

         ,  

e que, portanto, todos os segmentos de reta definidos na estrutura do pantógrafo são 

proporcionais.  

 Raciocínio análogo poderia ser seguido considerando, na mesma representação do 

pantógrafo (Figura 5), a reta   , que é paralela à reta     e contém pontos no interior 

desse triângulo        . 

A proporcionalidade dos segmentos definidos na estrutura do pantógrafo é 

igualmente provada pelo corolário do Teorema de Thales, segundo o qual se considera que, 

se duas retas paralelas intersetam duas secantes (entre si), os triângulos obtidos têm os 

lados correspondentes proporcionais.  

Posto isto, pelo critério de semelhança de triângulos LLL (Lado Lado Lado) 

verifica-se que os triângulos identificados na estrutura do pantógrafo: o        , o   

        e o         , se caracterizam por serem semelhantes. 

A perspetiva de análise do pantógrafo alicerçada nos critérios de semelhança de 

triângulos é aquela em que se baseia a argumentação usada pela generalidade dos autores 

para explicar o funcionamento do mecanismo. Por esse motivo, iremos, também, centrar-

nos na sua análise.  

À luz dessa perspetiva, atentemos no pantógrafo como aplicação prática do critério 

de semelhança de triângulos AA (Ângulo Ângulo).  

Para isso, centremo-nos na proposição, decorrente do axioma das paralelas, de 

acordo com a qual se considera, na Geometria Euclidiana, que uma reta secante (isto é, 
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uma reta que corta duas retas paralelas) determina, nas interseções, pares de ângulos 

congruentes mediante a seguinte classificação: alternos internos, alternos externos ou 

correspondentes. 

Note-se, nesse enquadramento, como se ilustra na Figura 6, que o segmento de reta 

      interseta os segmentos de reta      e       , que, por sua vez, são paralelos. Esta 

constatação permite-nos afirmar que os ângulos correspondentes,         e      , têm a 

mesma medida de amplitude (doravante designada amplitude), ou seja, são congruentes. 

De forma análoga, o segmento de reta        interseta os segmentos de reta      e 

     , paralelos, fundamentando a congruência dos ângulos        e        .  

Relativamente aos ângulos         e       , estes são congruentes, em virtude de 

o segmento de reta       intersetar os segmentos de reta      e      , também paralelos.  

Raciocínio análogo justifica a congruência dos ângulos         e      .  

 

 

Figura 6: O pantógrafo – aplicação prática do critério de semelhança de triângulos  

AA (Ângulo Ângulo)  

 

Uma vez que, na Geometria Euclidiana, a soma da amplitude dos ângulos internos 

de qualquer triângulo é 180º, basta que dois pares de ângulos homólogos de dois triângulos 

semelhantes sejam congruentes para que o terceiro par de ângulos homólogos também o 

seja.  

O facto de os três triângulos identificados na estrutura do pantógrafo serem 

isósceles, por construção, conduz-nos precisamente a essa mesma conclusão – todos os 

ângulos homólogos dos triângulos que configuram o pantógrafo (que se caracterizam por 

serem semelhantes) são congruentes.  
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3. Transformações geométricas modeladas pelo pantógrafo  

 

Dadas as propriedades que incorpora, o pantógrafo torna possível a reprodução 

mecânica, à escala, de registos gráficos bidimensionais, ampliando, reduzindo ou 

mantendo o tamanho original, o que, em termos matemáticos, se traduz na aplicação de 

diversas transformações geométricas. 

 

3.1. Transformações geométricas  

 

Tendo em conta a funcionalidade do pantógrafo, limitaremos a análise do conceito 

de transformação geométrica ao plano da Geometria Euclidiana, que, com base na obra de 

Veloso (2012) – em que fundamentaremos a abordagem ao conceito de transformação 

geométrica –, se convencionou designar  2
. 

Uma transformação geométrica   é uma correspondência biunívoca entre os pontos 

do plano  2
, que associa a cada ponto   do plano  2

 um e um só ponto    de  2
. Nesta 

correspondência, em que a   chamamos pré-imagem (original ou objeto) e a    chamamos 

imagem (ou transformado), verificam-se duas condições:  

 se   e   são dois pontos distintos, então os pontos correspondentes    e    são 

igualmente distintos;  

 se   é um ponto qualquer de  2
, então existe sempre um ponto   em  2  

tal 

que o seu correspondente pela transformação geométrica   é  . 

De igual modo se verifica que, por meio de  , uma figura plana  , por definição um 

conjunto de pontos de  2
, é associada a uma figura plana    , formada pelas imagens dos 

pontos de  .  

Relativamente às transformações geométricas, de um modo geral, há a salientar 

alguns aspetos fundamentais, sobre os quais nos debruçaremos em seguida.  

Primeiro, para cada transformação geométrica  , em  2
, existe uma transformação 

geométrica inversa   -1
, que associa a imagem    à pré-imagem  , fazendo inverter essa 

condição.  

Segundo, designa-se por identidade       a transformação geométrica que, em  2
, 

faz corresponder   a si próprio, fixando todos os pontos do plano. Por outras palavras, a 

transformação que faz corresponder a imagem de cada ponto ao próprio ponto. 
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Quando uma transformação geométrica   é associada à sua inversa     obtemos a 

identidade. Neste caso, diz-se que a transformação geométrica   composta ( ) com a sua inversa 

    (ou vice-versa) resulta na identidade. Simbolicamente esta composição é denotada            

                 .  

 

3.1.1. Isometrias  

 

Não obstante as isometrias se definam por serem transformações de semelhança 

(como veremos adiante, as isometrias são transformações de semelhança em que    ), é 

notável, no PMEB, a ênfase (e exclusividade) dada às isometrias nos níveis de ensino que 

precedem o 3.º Ciclo do Ensino Básico (e, portanto, no 1.º Ciclo do Ensino Básico). Por 

esse motivo, sentimos a necessidade de dar relevo às isometrias. 

 As isometrias são transformações do plano que preservam as distâncias entre os 

pontos. Uma isometria associa a cada ponto   do plano  2 
um ponto    de  2

, de tal modo 

que, se dois pontos   e   distam  , os pontos transformados    e    distam igualmente  . 

Portanto, uma isometria é uma transformação de pontos do plano em pontos do plano que 

conserva a distância entre os pontos, consequentemente todas as suas propriedades 

geométricas (Costa, 2007). 

Para todas as isometrias, como, aliás, é próprio de qualquer transformação 

geométrica, existe a isometria inversa, e qualquer isometria composta com a sua inversa 

resulta na transformação identidade (Veloso, 2012).   

Há quatro tipos de isometrias básicas no plano (distintas da identidade): a 

translação, a rotação, a reflexão e a reflexão deslizante.  

De entre as isometrias referidas, além da identidade, o pantógrafo permite modelar 

a meia-volta, que se caracteriza por ser uma rotação de amplitude de     . 

Sobre o conceito de rotação, fulcral para a compreensão do funcionamento do 

pantógrafo, debruçar-nos-emos após uma breve definição das restantes isometrias (Figura 7), 

baseada na obra de Costa (2007), Palhares (2004), e Veloso (2012). Estas definições, ainda 

que sucintas, permitir-nos-ão, adiante, sustentar a classificação das isometrias e o estudo 

das semelhanças. 

Em termos de imagem mental, a translação (Figura 7a) corresponde a uma 

deslocação retilínea. Designa-se por translação associada ao vetor    , denotada      , a 

transformação que a cada ponto   faz corresponder um ponto   , de tal forma que o 
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segmento de reta orientado            é equivalente a    , ou seja,         .  Considerando que, 

no PMEB, o estudo da translação, formalmente associado à noção de vetor, só é introduzido 

no 3.º Ciclo do Ensino Básico, nos níveis de ensino precedentes, a abordagem a esta 

transformação é orientado para a exploração do ‘deslocamento’ numa direção, por exemplo, 

através do trabalho com frisos (Palhares, 2004; Vieira, Ferreira & Mamede, 2009). 

A reflexão (Figura 7b) corresponde, em termos de imagem mental, à utilização de 

um espelho. Dada uma reta  , chama-se reflexão de eixo  , denotada   , à transformação 

geométrica que deixa invariantes os pontos de   e que a cada ponto     faz corresponder 

  , tal que a reta   é a mediatriz do segmento de reta      .  

Relativamente à reflexão deslizante (Figura 7c), o exemplo clássico considerado 

para a ilustração desta isometria é o das pegadas deixadas por um homem andando em 

linha reta. Chama-se reflexão deslizante à composta de uma reflexão de eixo  , com uma 

translação em que o vetor associado     tem a mesma direção de  . A reflexão deslizante 

denota-se por        . A sua aplicação implica duas transformações: reflexão e translação, 

não sendo importante a ordem de sucessão, já que, no fim, a imagem é a mesma. Quando 

associada a um vetor nulo, a reflexão deslizante corresponde a uma reflexão.  

 

Translação  Reflexão  Reflexão deslizante 

     

Figura 7a  Figura 7b  Figura 7c 

Figura 7: Isometrias básicas (translação, reflexão e reflexão deslizante) 

 

 

As isometrias podem ser diretas ou inversas (também designadas opostas), 

consoante preservem ou não a orientação dos triângulos. A rotação (conforme veremos em 

seguida) e a translação são isometrias diretas, pois mantêm a orientação dos triângulos. Por 

seu turno, a reflexão e a reflexão deslizante são isometrias inversas, ou opostas, na medida 

em que alteram a orientação dos triângulos. 

  

        ’ 
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Um triângulo       diz-se orientado no sentido positivo se ao percorrermos os 

vértices de   a  , de   a   e de   a   se leva a cabo um trajeto do contorno de       no 

sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, caso contrário diz-se que o triângulo está 

orientado no sentido negativo (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Orientação (positiva/negativa) de um triângulo  

 

 

Em seguida, considerando as potencialidades do pantógrafo para a modelação da 

meia-volta, debruçar-nos-emos, com maior detalhe, sobre a definição de rotação.  

 

 Rotação 

 

Uma noção fundamental para a definição de uma rotação é a de ângulo orientado. 

Por convenção, todo o ângulo de amplitude positiva é orientado no sentido anti-horário 

(sentido positivo, ou direto). Por sua vez, todo o ângulo de amplitude negativa é orientado 

no sentido horário (sentido retrógrado) (Palhares, 2004; Veloso, 2012).  

 

Ângulo       
(orientado no sentido positivo) 

 Ângulo      
(orientado no sentido negativo) 

 

 

 

Figura 9a  Figura 9b 

Figura 9: Orientação do ângulo convexo     , de amplitude   

 

Dados três pontos  ,   e  , considera-se      o ângulo convexo, de amplitude  , 

orientado no sentido positivo, definido pelas semirretas     e    , em que    é o lado-

origem e    é o lado extremidade (Figura 9a). De igual modo se considera     , o 
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ângulo convexo, de amplitude   , orientado no sentido negativo, em que    é o lado-

origem e    é o lado-extremidade (Figura 9b).  

Assim, na abordagem de Veloso (2012), conforme se ilustra na Figura 10, designa-

se rotação   de centro   e amplitude  , denotada por     , a transformação geométrica 

que, em  2
, faz corresponder a cada ponto   um ponto    nas seguintes condições: 

   é o ponto fixo para a rotação  ;  

 sendo    : 

 o        tem amplitude igual a  ;  

                 .  

 

 
Figura 10: Esquema ilustrativo para a rotação   de centro   e amplitude   

 

 

Da definição de rotação resultam as seguintes propriedades, em que         são 

amplitudes de ângulos: 

                   

                        

Da última propriedade resultam dois casos particulares importantes para o nosso 

trabalho, designadamente, a meia-volta e a identidade: 

 meia-volta – por uma questão de simplificação da linguagem, neste trabalho, doravante, 

quando referida a meia-volta estará implícito que nos referimos a:   
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 identidade – pela mesma razão, quando, em futuras referências, for considerada a 

identidade estará implícito que nos referimos a:  

                  

          

          

A rotação inversa de   é a rotação     de centro   e amplitude – . A composta 

destas duas transformações resulta na transformação identidade, ou seja, 

                    .   

A rotação tem a particularidade de ser uma isometria direta, pois mantém a 

orientação dos triângulos (Veloso, 2012). Conforme se ilustrada na Figura 11, na rotação 

de centro   e amplitude     ,        , também designada meia-volta, que transforma o 

triângulo       no triângulo        , é visível que a orientação do original, negativa, é 

preservada no transformado. 

 

 

Figura 11: Rotação – isometria direta (que preserva a orientação dos triângulos) 

 

Antes de prosseguirmos, gostaríamos de realçar que a abordagem ao conceito de 

rotação será retomada, de forma mais prática e intuitiva, a propósito da análise do 

funcionamento do pantógrafo (cf. Capítulo I, ponto 4.). No ponto seguinte, veremos de que 

forma a rotação se enquadra nas transformações de semelhança. 
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3.1.2. Transformações de semelhança 

 

Em termos intuitivos, pode dizer-se que, enquanto as isometrias conservam a 

dimensão das figuras, as transformações de semelhança, ou simplesmente semelhanças, 

conservam a sua forma (Veloso, 2012).  

As semelhanças são transformações do plano em si próprio que preservam as razões 

das distâncias entre pares de pontos correspondentes, ou seja, razão entre as medidas de 

comprimento de segmentos de reta correspondentes, também designada razão de 

semelhança (r). 

É o que procuraremos analisar, com maior detalhe, a partir das obras de Palhares 

(2004) e Veloso (2012), para posteriormente nos centrarmos no conceito de dilação (ou 

homotetia).  

Diz-se que uma transformação geométrica   é uma semelhança se preserva as 

razões entre os comprimentos de segmentos de reta. Ou seja, dados quaisquer três pontos 

 ,   e  , verifica-se a igualdade 

 
      

      
 = 

          

            , equivalente a  
          

      
 = 

         

      
   , 

em que   ,    e    são, respetivamente, os transformados de  ,  ,   por meio de  .  

Todas as isometrias são semelhanças, pois preservam as distâncias entre os pontos, 

consequentemente as razões das distâncias entre pares de pontos, ou seja, entre segmentos de 

reta, correspondentes. Portanto, os quatro tipos de isometrias básicas: translação, rotação, 

reflexão e reflexão deslizante, são também semelhanças (Veloso, 2012). As isometrias são as 

semelhanças cuja razão de semelhança é    . 

De entre as transformações de semelhança, considerando a funcionalidade do 

pantógrafo, salientamos a dilação – a mais importante das transformações de semelhança, 

pois a partir dela e das isometrias podem ser construídas todas as outras semelhanças 

(Palhares, 2004). 

 

 Dilação 

 

Uma noção fundamental para a definição do conceito de dilação é a de fator de 

dilação, que designa a escala a que o original é reproduzido e que notaremos por k, cujo 

valor, equivalente a r, é determinado pela razão entre a distância          (medida desde o centro 

da dilação ao transformado) e a distância        (medida desde o centro da dilação ao original).  
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Assim, dados um ponto   e um número real    , a dilação   de centro   e fator 

  (fator de dilação), denotada por     , faz corresponder a cada ponto  , do plano, o ponto 

   nas seguintes condições:  

 o centro   é um ponto fixo para a dilação;  

 se    ,    pertence à reta   ; 

 
        

      
   (valor constante, que pode ser positivo ou negativo);  

 conforme   seja positivo ou negativo,   e    estão do mesmo lado ou em lados 

opostos em relação a  , respetivamente. 

Como se ilustra na Figura 12, dependendo se       ou      , assim a dilação é 

uma ampliação ou uma redução. Estamos na presença de uma ampliação quando o valor 

de k é inferior a    ou superior a  . Estamos perante uma redução quando o valor de k 

(diferente de zero) está situado entre    e  . 

 

 

Figura 12: Dilação de centro   para diferentes valores de k (fator de dilação) 
 

 

Existem dois casos especiais em que as dilações incorporam isometrias, isto é, 

casos em que as transformações preservam a distância entre os pontos: se     a dilação 

reduz-se à identidade; se      a dilação é a meia-volta de centro  .  
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A dilação inversa de   (de centro   e fator  ) é a dilação     (com o mesmo 

centro   e fator  
 

 
 ). A composição destas duas transformações resulta na transformação 

identidade, ou seja, 

       
  

 

 

   

 

       . 

Quando aplicamos uma dilação, determinamos para um qualquer ponto   o seu 

transformado   , a partir do vetor          multiplicado por  , que é determinado pela razão 
          

      
. 

Em notação matemática, essa relação define-se da seguinte forma: 

              , que equivale a                      . 

Note-se, por fim, que o ponto  , centro da dilação     , é, simultaneamente, centro da 

rotação de      . 

Nesta perspetiva, estamos na presença de uma transformação designada semelhança 

em espiral (ou dilação rotativa), que nos ajuda a compreender um pouco melhor o que 

acontece na dilação, particularmente na meia-volta.  

Quando a razão é positiva, a transformação é definida pela composição da dilação 

de centro   e fator   (positivo) com a identidade, notada                   .  

Quando a razão é negativa, a transformação é definida pela composição da dilação 

de centro   e fator   (negativo) com a meia-volta, notada               .  

 

Figura 13: Transformado de   por meio de             , em que   assume um valor 

positivo:       (redução);     (identidade);      (ampliação)  
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Assim, estamos perante uma dilação de razão positiva       se o valor de   é 

positivo. Neste caso, como se observa na Figura 13, a dilação poderá ser uma ampliação 

(    ), uma redução (      ) ou a identidade      . Em qualquer um destes 

casos, para determinarmos a posição de   , marcamos, na semirreta    , o ponto que fica a 

uma distância de O (maior que zero) igual a   vezes       . 

Considerando a dilação rotativa, como se ilustra (Figura 13), verifica-se que    é 

determinado pela composição      (em que                       ) com      (em que   é a 

amplitude do       ). 

Por seu turno, se k é negativo estamos na presença de uma dilação de razão 

negativa, que, como ilustra a Figura 14, poderá ser uma ampliação (    ); uma redução 

(      ); ou a meia-volta (     . Nestes casos, para determinar   , marcamos na 

semirreta oposta a    , o ponto que fica a uma distância de   igual a     vezes       .  

De igual modo, poder-se-á considerar a dilação rotativa, resultante da composição 

da dilação      (em que   assume um valor negativo) com a meia-volta (Figura 14).  

 

 

Figura 14: Transformado de   por meio de              , em que   assume um valor 

negativo:        (redução);       (meia-volta);       (ampliação) 

 

Notando que qualquer semelhança resulta da composição de uma isometria por uma 

dilação, Veloso (2012) assume, de acordo com a classificação adotada para as isometrias, 

que a dilação é uma transformação geométrica direta, na medida em que preserva a 

orientação dos triângulos.  
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Ainda de acordo com o autor, Veloso (2012), as semelhanças diretas resultam da 

composição de dilações por translações ou por rotações. Esta afirmação vai ao encontro da 

afirmação de Palhares (2004), anteriormente citada, que nos diz que a dilação é a mais 

importante das transformações de semelhança, pois a partir dela e das isometrias podem ser 

construídas todas as outras semelhanças.  

 

4. Funcionamento do pantógrafo   

 

No desenvolvimento deste ponto, iremos analisar a forma como o pantógrafo 

realiza mecanicamente as transformações geométricas a que nos temos vindo a referir: a) 

ampliações e reduções (de razão positiva e negativa); b) a meia-volta; c) em qualquer dos 

casos a) e b), a transformação inversa e a composta de qualquer uma das dilações referidas 

com a dilação inversa; d) a identidade. 

 

4.1. O pantógrafo como aplicação prática da dilação que modela  

 

Na estrutura do mecanismo (Figura 15), é visível a aplicação     , que se 

caracteriza por ser uma dilação de centro O e razão  
        

      
 , que, em ambos os casos, se define 

por ser uma ampliação. 

Como considerado na definição de dilação, note-se, na configuração do mecanismo, 

que   é transformado em    nas seguintes condições: 

 o ponto   é  fixo (funcionando como centro da dilação);  

    pertence à reta    (independentemente da sua posição);  

 a razão 
        

      
   .  

Esse facto é conhecido como o Teorema do Pantógrafo (Assumpção et al., 2001; 

O’Rourke, 2011).  

Independentemente da configuração do pantógrafo, em qualquer trajeto, os pontos 

  e   , correspondentes na dilação de centro O e razão 
        

      
, ou na razão inversa 

      

        , 

executam movimentos que reproduzem as respetivas distâncias relativamente ao ponto fixo 

O.  Por esse motivo, aplicam a dilação que eles próprios configuram e estão configurados 

para modelar. 
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O pantógrafo como aplicação prática de uma ampliação 

de razão positiva: a)            preserva o sentido de         ; 

b)          >       . 
 

 

O pantógrafo como aplicação prática de uma ampliação 

de razão negativa: a)            não preserva o sentido de         ; 

b)          >       . 
 

 

 

 
 

Figura 15a  Figura 15b 

Figura 15: Pantógrafo configurado em duas posições diferentes: enquanto aplicação prática de uma 

ampliação de razão positiva (Figura 15a) e de uma ampliação de razão negativa (Figura 15b)2 

 

Desta forma, temos                     , em que   é o fator da escala da dilação, e em que 

  é, simultaneamente, centro da dilação      e da rotação     , em que   é amplitude do 

     .  

Por outras palavras, retomando a definição de dilação rotativa (cf. Capítulo I, 

ponto 3.1.2.), no caso da Figura 15a, estamos na presença da dilação      composta com 

a rotação       (identidade). No caso da Figura 15b, estamos na presença da dilação      

composta com a rotação         (meia-volta).  

 

4.2. Considerações comuns a todas as configurações 

 

Como referido, a transformação geométrica a modelar pelo pantógrafo, em virtude 

das suas características enquanto sistema articulado, é previamente definida por construção 

e pelo utilizador, que ajusta a sua configuração antes da respetiva utilização.  

Assim, em função da dilação pretendida (dilação de razão positiva: ampliação ou 

redução; dilação de razão negativa: ampliação, redução ou meia-volta), deve ser definida a 

                                                             
2 O pantógrafo ilustrado Figura 15, construído com cartão reutilizado e revestido com papel autocolante, 

representa um dos exemplares utilizados, no ProfMat 2012 – Encontro Nacional de Professores de 

Matemática, realizado em Coimbra, entre 4 e 6 de outubro, para a dinamização da sessão prática No reino 

das transformações geométricas – Aventuras com o pantógrafo. Relativamente ao pantógrafo ilustrado na 

Figura 4, usado no XV Encontro Nacional de Professores – Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos, o modelo 

representado na Figura 15 tem a vantagem de permitir a articulação das hastes em diversas posições, e, 

portanto, diversas escalas de reprodução. 

 

O P P’ P’ O P 

A 

A’ 

B 

A 

A’ 

B 
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disposição dos pontos  ,   e    – respetivamente, ponto fixo; ponto de contorno do original; 

e ponto de reprodução do original. Independentemente da ordem pela qual se encontrem 

definidos, estes pontos preservam a colinearidade e assumem funções específicas. 

O ponto   deve estar fixo no plano sobre o qual o pantógrafo opera, para funcionar 

como centro da dilação. 

O ponto  , em que é introduzido um estilete (ou ponta seca), contorna o original, 

modelando, portanto, a identidade; e, simultaneamente, a dilação inversa àquela que é 

aplicada pelo ponto   . A composta da dilação modelada por    com a dilação modelada 

por   resulta na identidade. 

Enquanto   contorna a figura original, o lápis introduzido em P’ reproduz, 

mecanicamente, a figura original. 

O ponto    reproduz o original, modelando uma determinada dilação, nas seguintes 

condições: 

 quando             tem o sentido de         , a dilação assume razão positiva: 

 se                  obtemos uma ampliação; 

 se                  obtemos uma redução; 

  quando            não tem o sentido de         , a dilação assume razão negativa;  

 se                  obtemos uma ampliação; 

 se                  obtemos uma redução; 

 se                  obtemos a meia-volta. 

Salienta-se, ainda, que, dependendo da escala a que se pretenda reproduzir o 

original, a posição de articulação das hastes deve ser previamente ajustada. Conforme se 

ilustra na Figura 15, esta é regulável nos pontos de articulação do paralelogramo, que são 

definidos pelas perfurações existentes, para esse efeito, nas hastes do pantógrafo.  

Ao utilizar o pantógrafo é importante verificar que o estilete em   percorre todas as 

extremidades da figura original e que o lápis em    efetua a reprodução dentro dos limites 

do plano pretendidos.  

Embora ao usar o pantógrafo a tendência seja o contrário, alguns utilizadores 

aconselham a que, (num exercício similar ao da condução), com a mão, se auxilie a 

reprodução e não o contorno da figura original, isto é, o lápis e não o estilete. Por outras 

palavras, tal como para conduzir se dirige o volante olhando para a estrada, para usar o 

pantógrafo dirige-se o ponto reprodutor olhando para o original.  
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A escala a que o original é reproduzido depende da configuração do mecanismo, sendo-

nos dada pela razão 
        

      
, que configura a razão entre a distância          (medida desde o centro da 

dilação ao transformado) e a distância        (medida desde o centro da dilação ao original). 

Se, por um lado, é certo que 
        

      
     (valor contante), por outro lado, recorde-se 

que, ao operar com o pantógrafo a medida de comprimento dos segmentos de reta 

             varia.  

Essa condição, determinada pela deformação do paralelogramo que define a estrutura 

do pantógrafo, resulta da variação, aquando da utilização do mecanismo, da amplitude dos 

ângulos        e     , que, no entanto, preservam a relação de congruência. 

Acresce, ainda, o facto de, a cada utilização do pantógrafo, a medida de 

comprimento das hastes permanecer invariável, uma vez que a posição de articulação do 

mecanismo não se altera espontaneamente.  

Face ao exposto, uma vez que os triângulos identificados na estrutura do pantógrafo 

são semelhantes, poder-se-á efetuar o cálculo da escala a que o original é reproduzido, 

considerando a razão de semelhança entre o triângulo implicado na reprodução e o 

triângulo implicado no contorno do original.  

Em virtude da invariabilidade da medida de comprimento das hastes do pantógrafo, 

para o cálculo da razão de semelhança entre os triângulos referidos, basta considerar um 

par de lados correspondentes (ou homólogos) inscrito nas hastes do mecanismo, por 

exemplo,       (lado do triângulo        ) e      (lado do triângulo      ).  

Independentemente da posição em que as hastes do pantógrafo se encontrem 

articuladas, para determinarmos a escala de reprodução do original, o raciocínio a seguir é 

sempre o mesmo:  

a) identificar os triângulos diretamente implicados na operação (que conforme 

demonstrado são semelhantes);  

b) identificar um par de lados homólogos inscrito nas hastes do pantógrafo (já que a sua 

medida de comprimento é conhecida e invariável);  

c) calcular a razão entre as medidas de comprimento desse par de lados, isto é, entre o 

comprimento do lado do triângulo de que    seja vértice e o comprimento do lado do 

triângulo de que   seja vértice, ou, ainda, por outras palavras, calcular, no caso da: 

  ampliação, a razão de semelhança entre o triângulo maior e o triângulo menor;  

 redução, a razão de semelhança entre o triângulo menor e o triângulo maior;  

 meia-volta, a razão de semelhança entre o transformado e o original. 
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4.3. Configuração do pantógrafo para modelar uma dilação de razão positiva   

 

 Ampliação        

 

Para efetuarmos uma ampliação de razão positiva, tal como esquematizado na 

Figura 16 (caso    ), uma das várias configurações possíveis para a ampliação de razão 

positiva, é necessário que o ponto O (centro da dilação) esteja fixo no plano sobre o qual o 

pantógrafo opera.  

No ponto P é introduzido um estilete cuja função é percorrer os contornos da figura 

original. Enquanto   contorna a figura original, o lápis introduzido em P’ reproduz, 

mecanicamente, a figura original, ampliando-a.  

Ao configurar o pantógrafo para efetuar uma ampliação, é fundamental assegurar 

que o ponto    esteja mais afastado de   do que o ponto  .  

 
Figura 16: Configuração do pantógrafo para efetuar uma ampliação de razão positiva (     
 

No caso ilustrado (Figura 16), o triângulo da estrutura do pantógrafo implicado na 

reprodução é o          , e o triângulo implicado no contorno do original é o        . 

O facto de o ponto    estar mais afastado de   do que o ponto   assegura que o triângulo 

implicado na ampliação seja maior do que o triângulo implicado no contorno do original.  

Considerando o par de lados homólogos                                  e 

     (lado do triângulo      ), verifica-se que                       , e que, portanto,    .  

Neste caso (Figura 16), estamos na presença de uma dilação de centro   e razão  , 

denotada     , de onde se conclui que o original é ampliado para o dobro. O triângulo 

D 

D’ 

E 
E’ 
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        , modelado por   , pretende ilustrar essa ampliação do triângulo original, o 

      , nas condições referidas. 

Nesta configuração, enquanto o pantógrafo opera, por ação de  , é obtida, 

mecanicamente, a dilação inversa a      denotada  
  

 

 

 , que reduz para metade, o tamanho 

da figura modelada por   . 

A composta dessas duas transformações, isto é, a composta da dilação      com a 

dilação  
  

 

 

  resulta na identidade. 

Em suma, na dilação     , o triângulo original        é contornado pelo ponto   

e ampliado para o dobro por ação de   , que gera o triângulo         . Na dilação inversa 

 
  

 

 

, por ação de  , o triângulo          é reduzido para metade. A composta destas duas 

transformações resulta na identidade, gerando o triângulo      . 

 

 Redução         

  

Para efetuar uma redução de razão positiva com o pantógrafo, basta, relativamente 

à disposição adotada para a ampliação, que se proceda à permuta entre   e   , conforme se 

observa na Figura 17 (caso   
 

 
 ), assegurando que    esteja mais próximo de   do que o 

ponto  . 

 

Figura 17: Configuração do pantógrafo para efetuar uma redução de razão positiva    
 

 
  

 

Os triângulos identificados na estrutura do pantógrafo implicados na operação são o 

          e o        . Em virtude de    ser o ponto de desenho mais próximo de  , o 

triângulo implicado na redução é menor que o triângulo implicado no contorno do original.  

E E’ 

D 

D’ 
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Atendendo ao caso ilustrado (Figura 17), considere-se o par de lados homólogos 

                                 e      (lado do triângulo      ). Considere-se, 

igualmente, que              
 

 
         . Neste caso,   

 

 
. 

Conclui-se, assim, que o original é reduzido para metade. Estamos na presença de 

uma dilação de centro   e razão 
 

 
, denotada  

  
 

 

 (modelada por   ). 

Em simultâneo, a dilação inversa, denotada     , modelada por  , amplia para o 

dobro a figura desenhada por   . 

Resumidamente, na dilação  
  

 

 

, o triângulo original       , contornado pelo 

ponto  , é reduzido para metade, ao ser reproduzido por   , resultando no triângulo 

        . Simultaneamente, na dilação inversa      , o triângulo          é ampliado para o 

dobro por ação de  , gerando o triângulo      . A composta destas duas transformações 

resulta na identidade. 

 

4.4. Configuração do pantógrafo para modelar uma dilação de razão negativa  

 

Para a modelação de qualquer dilação de razão negativa, a configuração do 

pantógrafo a adotar é, necessariamente, diferente daquelas analisadas até ao momento: o 

ponto   tem, agora, que se situar entre   e   ; e a articulação das hastes só para a meia-

volta (que se caracteriza por ser uma isometria) deve configurar um losango. 

 

 Ampliação        

 

Numa ampliação de razão negativa, tal como nos casos anteriores, o ponto  , 

assumindo agora uma posição entre   e   , como ilustrado na Figura 18 (caso     ), 

deve estar fixo no plano sobre o qual o pantógrafo opera. 

Em   deverá ser introduzido um estilete, que irá percorrer os contornos da figura 

original. Em    deverá ser colocado um lápis, que, mecanicamente, irá efetuar uma 

ampliação da figura original. 

Os triângulos da estrutura do pantógrafo implicados na operação são o           e 

o        . Tratando-se de uma ampliação, o triângulo implicado na reprodução é maior 

do que o triângulo implicado no contorno do original, em virtude de    ser o ponto de 

desenho mais distante do centro de dilação  . 
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Figura 18: Configuração do pantógrafo para efetuar uma ampliação de razão negativa        
 

Atentando no par de lados homólogos                                   e 

     (lado do triângulo      ), considere-se, neste caso (Figura 18), que                        . 

Com base no modelo de reta numérica, verifica-se que o ponto   corresponde a   

(zero), o que faz com que os números à sua esquerda sejam negativos (Figura 19). Uma 

outra possibilidade de análise, para um raciocínio análogo, seria considerar o sistema de 

coordenadas cartesianas.  

Considerando que                     , isto é, que     , a cópia a efetuar 

corresponderá a uma ampliação de     , isto é, será três vezes maior que o original.  

 

Figura 19: Aplicação do modelo de reta numérica ao pantógrafo, para determinar   em 

dilação de razão negativa 
 

 

No entanto, dado que o vetor            é considerado em sentido contrário ao         , a 

razão da dilação resulta negativa, e a cópia surgirá em posição, comummente, designada 

‘invertida’, que se justifica pela rotação de     , associada a qualquer dilação de razão 

E 

E’ 

D 

D’ 
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negativa. Recorde-se, todavia, que a rotação preserva a orientação dos triângulos, como é 

próprio de qualquer isometria ou semelhança direta.  

Nesta dilação, denotada       , o triângulo original,       , é transformado no 

triângulo         . Na dilação inversa, resultado da ação de  , denotada  
    

  

 

, o triângulo 

          é reduzido para 
 

 
 e, simultaneamente, sofre uma rotação de 180º, sem que a 

orientação do triângulo se altere. A composta destas duas transformações resulta na 

identidade, ou seja,               
 

 

  . 

 

 Redução          

 

Para ilustração desta dilação poderíamos ter mantido a posição de articulação 

sugerida para o caso em que      (Figura 18), procedendo apenas à permuta entre   e 

  . Todavia, com vista a manter o raciocínio ilustrado, na Figura 19, para o cálculo da 

razão da dilação, quando esta se caracteriza por ser negativa, optámos pela configuração 

que de forma mais imediata conduz à sua visualização.   

Assim, observando a Figura 20, modelo para o caso    
 

 
, verifica-se que os 

triângulos da estrutura do pantógrafo implicados na operação são o           e o  

      . Tratando-se de uma redução, o triângulo implicado na reprodução é menor do que 

o triângulo implicado no contorno do original, em virtude de    ser o ponto de desenho 

mais próximo do ponto fixo. 

 

 

Figura 20: Configuração do pantógrafo para efetuar uma redução de razão negativa      
 

 
  

 

 

E 

E’ 

D 

D’ 
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Nas condições descritas, constatamos que              
  

 
        . Deste modo,    

 

 
, 

pelo que a reprodução corresponderá a uma redução. O facto de            ser equivalente a 

  
  

 
        , determina o valor negativo, que se traduz na composta da redução com a rotação 

de amplitude de     . 

Nesta dilação, denotada  
    

 

 

, o triângulo original,       , é transformado no 

triângulo         . Na dilação inversa, resultado da ação de  , denotada      , o 

triângulo           é ampliado para 300%, sofrendo uma rotação de 180º, sem que a sua 

orientação se altere. A composta destas duas transformações resulta na identidade, ou 

seja,  
    

  

 

           . 

 

 Meia-volta  

 

A meia-volta, também designada rotação de     , é uma semelhança (que tem a 

particularidade de ser isometria) cujo fator de dilação é negativo (     ). Como é 

próprio da rotação, mantém a orientação dos triângulos, sendo por isso uma semelhança 

direta. 

Conforme se observa na Figura 21, os triângulos da estrutura do pantógrafo 

diretamente implicados na operação: o           e o        , são geometricamente 

iguais, pelo que o paralelogramo inscrito nas hastes do pantógrafo se define por ser um 

losango. 

 

 

Figura 21: Configuração do pantógrafo para efetuar meia-volta        

 

 

E 

E’ 

D 

D’ 
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Deste modo, constatamos que                        , portanto,     . Isto significa que o 

original é reproduzido numa escala de     , que mantém o seu tamanho. Dada a razão 

negativa da dilação, motivada pelo facto de            ser equivalente a             , a reprodução 

sofre uma rotação de 180º, surgindo em posição, vulgarmente, designada ‘invertida’, em 

relação ao original. 

 

5. Perspetiva histórica  

 

Até ao momento, temos vindo a debruçar-nos sobre a forma como o pantógrafo 

‘surgiu’ para nós. No âmbito dessa experiência, como já foi referido, abraçámos o desafio 

de construir um pantógrafo, para auxiliar o ensino-aprendizagem das transformações 

geométricas. A construção de um exemplar que funcionasse corretamente acabaria por 

implicar a investigação e a compreensão das propriedades geométricas (figurativas e 

conceptuais) que definem o sistema articulado.  

Todo esse processo, refletido na abordagem promovida até ao momento, configura 

a evolução do conceito de pantógrafo ao longo da nossa ‘viagem pantográfica’.  

A história do mecanismo, porém, é bem anterior às nossas vivências. Por esse 

motivo, no desenvolvimento deste ponto, propomo-nos dar relevo à evolução do 

pantógrafo enquanto produto da cultura humana.  

Como referem Maschietto e Bussi (2011), as máquinas matemáticas (como o 

pantógrafo) são artefactos culturais com séculos (e até milénios) de tradição. Assim, 

quando uma máquina matemática é introduzida na atividade educativa, as suas 

componentes histórias estão igualmente presentes (Maschietto & Martignone, 2008).  

No caso concreto da experiência de ensino que é tema deste relatório, não houve, a 

não ser pela introdução do artefacto na sala de aula, qualquer abordagem às componentes 

históricas relacionadas com o pantógrafo. Todavia, uma estratégia para introduzir o tema 

ou despoletar processos de pesquisa seria questionar os alunos acerca da forma como se 

reproduziam documentos antes de existirem fotocopiadoras e computadores.  

Relativamente à importância de incluir elementos históricos na educação 

matemática, o PMEB acentua que a compreensão da matemática como componente da 

cultura humana é determinante para fomentar atitudes positivas face à matemática.  

Salienta-se, ainda, nesse âmbito, o estudo da International Commission on 

Mathematical Instruction (ICMI) (Fauvel & Maanen, 2000), dedicado às inúmeras formas 
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de tirar partido da inclusão de uma dimensão histórica na educação matemática e aos 

benefícios associados a essa prática, que, contudo, é marcada por dificuldades 

consideráveis nos mais diversos níveis de decisão do currículo. 

Ao nível da sala de aula, por exemplo, a aposta numa abordagem histórica no 

desenvolvimento do currículo, em matemática, está diretamente dependente das conceções 

do professor nesse domínio. É nesse contexto que Fasanelli e outros (2000) dão ênfase à 

preparação dos docentes como forma de evitar que se sintam inseguros, mal preparados ou 

indiferentes relativamente a essa prática.  

A valorização da componente histórica na educação matemática torna possível, 

entre muitos outros aspetos, compreender melhor como chegámos aos conhecimentos 

atuais; aceder a detalhes curiosos sobre a forma de resolver determinados problemas ao 

longo da história; desenvolver percursos de pesquisa capazes de contribuir para 

desmitificar a matemática e de conduzir a um maior interesse por esta ciência (Miguel & 

Miorim, 2011).  

No caso concreto da atividade educativa desenvolvida com recurso ao pantógrafo, 

salienta-se que as máquinas matemáticas estão ligadas ao desenvolvimento cultural da 

humanidade de uma forma que não se reduz à matemática, mas que, ao contrário, se 

estende à arte e à tecnologia (Maschietto & Bussi, 2011). Nessa ótica, debruçar-nos-emos, 

em seguida, sobre o estudo dos antecedentes históricos do pantógrafo como forma de 

compreender a importância do mecanismo para o progresso civilizacional nos mais 

diversos setores.  

 

5.1. Origem do pantógrafo 

 

Dada a incongruência que caracteriza os múltiplos testemunhos que nos chegam a 

partir da literatura, determinar, com precisão, a origem do pantógrafo assume-se uma tarefa 

envolta de particular delicadeza.  

Há registos que apontam para que a origem do pantógrafo seja desconhecida, 

salientando que já era utilizado, por alguns povos, mesmo antes de Cristo (Assumpção et al., 

2001). 

Por seu turno, Medina (1999) reconhece, na sua obra, que foi Dillinger quem, nos 

finais do século XVI, inventou o primeiro pantógrafo, fabricado com quatro réguas 

articuladas, que permitia copiar, ampliar e reduzir um desenho plano, simplesmente 

seguindo as suas linhas.  
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Outros autores, como Domingos, Correia e Fernandes (1978), reportam-se ao 

artefacto em questão denominando-o de pantógrafo de Silvester. 

A versão mais frequente e fundamentada em termos bibliográficos é, todavia, a de 

que o pantógrafo terá sido inventado, em 1603, pelo astrónomo jesuíta alemão Christopher 

Scheiner (1573/1575-1650).  

Em abono desta versão, são consideráveis os contributos de Bussi e Maschietto 

(2006) e de Kemp (2000), que nos dão conta de que o próprio Scheiner (1631) terá exposto 

os antecedentes da sua invenção na obra Pantographice seu ars delineandi, cuja capa se 

reproduz na Figura 22.  

De acordo com os autores citados, Bussi e Maschietto (2006) e Kemp (2000), na 

introdução da sua obra, Scheiner (1631) terá afirmado que, sozinho, unicamente com base 

na notícia da sua existência e sem que os seus “segredos” lhe tenham sido revelados, 

(re)construiu um instrumento de grande engenho e utilidade para copiar, ampliar ou reduzir 

desenhos; para representar objetos em perspetiva; e para a produção de composições 

anamórficas. Os autores afirmam, ainda, que Scheiner (1631) terá, inclusive, considerado 

que superou o invento cuja existência lhe fora dada a conhecer sem qualquer detalhe.  

Como veremos adiante, o episódio é igualmente relatado por Owen (2004), que, 

contudo, dele faz uso para desviar de Scheiner o mérito da invenção do pantógrafo.  

 

 

Figura 22: Frontispício da obra de Scheiner (1631) 
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A título de curiosidade, no frontispício da obra de Scheiner (1631), Figura 22, é 

visível o uso do mecanismo como máquina de perspetiva (isto é, como máquina para 

representar objetos (tridimensionais), no plano, segundo uma perspetiva linear), posicionada 

verticalmente e integrada num cavalete. É, igualmente, percetível o uso do pantógrafo como 

máquina para reprodução de figuras (bidimensionais), no plano, posicionada 

horizontalmente, sobre uma mesinha.  

O conjunto de ilustrações do pantógrafo apresentadas na Figura 23, publicadas na 

obra de Sheiner (1631), permitem-nos ilustrar, com maior detalhe, ambas as aplicações do 

mecanismo. 

Na Figura 23a é possível observar a aplicação do pantógrafo para a reprodução de 

um registo gráfico bidimensional, procedendo à respetiva ampliação ou redução. 

A Figura 23b representa, de acordo com Kemp (2000), o pantógrafo construído por 

Scheiner, usado como máquina de perspetiva, apenso a um tabuleiro de desenho especial, 

em que foi aberto um buraco. 

 

   
Figura 23a Figura 23b Figura 23c 

Figura 23: Ilustrações do pantógrafo publicadas na obra de Scheiner (1631) 

 

 

Efetivamente, é possível destacar nessa Figura (Figura 23b), uma clara distinção 

entre aquilo que, em análise a um excerto da obra de Scheiner (1631) – em que o autor se 

debruça sobre o pantógrafo enquanto máquina de perspetiva –, Bussi e Maschietto (2006) 

definem como o “espaço matemático” (aquele do modelo a reproduzir, do índice que age 

como ponto diretor) e o “espaço real e físico” (aquele do papel sobre o qual se traça o 

desenho, da pena que atua como ponto reprodutor).  

Aos nossos olhos, o dito “espaço matemático”, ou seja, o buraco aberto no tabuleiro 

mencionado por Kemp (2000), afigura-se na superfície retangular delimitada pelas letras 

    , aquela sobre a qual o índex, assim designado por Scheiner (1631), ou o índice, 
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contorna o objeto tridimensional a ser representado em     , o referido “espaço real e 

físico”. 

O mesmo se verifica na Figura 23c, que nos remete para uma outra forma de usar o 

pantógrafo para representar objetos tridimensionais, no plano, segundo uma perspetiva 

linear. Nesta Figura (Figura 23c), a letra L representa a “pena”, que reproduz os contornos 

percorridos pelo índice (aqui representado pela letra M). 

A Figura 24 (consideravelmente mais elucidativa do que aquela que se observa no 

frontispício da obra de Scheiner (1631)) ilustra, de forma bastante intuitiva, o modo como o 

pantógrafo era operado enquanto máquina de perspetiva.  

A título de curiosidade, a AMM (s.d.e) e o MUSNSS (s.d.b) disponibilizam diversas 

representações do pantógrafo, enquanto máquina de perspetiva, que, mais claramente, 

ilustram o seu funcionamento.  

 

 

Figura 24: Pantógrafo de Scheiner usado como máquina de perspetiva 

 

 

Retomando a discussão em torno da origem do pantógrafo, uma outra perspetiva, 

adiantada por Ward (2008), denota que, até ao século XVII, o pantógrafo já existia, embora, 

à data, fosse conhecido por paralelogramo, e que o princípio geométrico em que se baseava 

o mecanismo é tão simples que se torna difícil atribuir crédito a alguma entidade pela sua 

aplicação prática. 

De igual modo, ainda que designando o mecanismo por pantógrafo de Scheiner, 

Bussi e Maschietto (2006) referem que Scheiner (1631) afirma ter reconstruído um 

instrumento designado paralelogramo. 

De forma análoga, apesar de reconhecer que muitos autores atribuem a Scheiner o 

mérito pela invenção do pantógrafo, Owen (2004) sublinha que pantógrafos (ou 

instrumentos muito similares) foram usados, muito tempo antes, por várias personalidades 
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ilustres, de entre as quais destaca Leonardo da Vinci, Michelangelo e vários anciães gregos, 

entre muitos outros.  

O autor, Owen (2004), reforça a sua conjetura reportando-se ao episódio com que 

Scheiner (1631) introduz a sua obra e expõe os antecedentes da sua invenção. À luz desse 

testemunho enfatiza que o pantógrafo de Scheiner se baseia num mecanismo já existente, 

que lhe fora dado a conhecer pelo artista Georgious – a quem Kemp (2000), por seu turno, 

se refere como mestre Gregorious.  

Apesar da relutância em considerar que o pantógrafo é uma invenção de Scheiner, 

Ward (2008) salvaguarda que são consideráveis as introduções técnicas ao uso do 

mecanismo e os estudos acerca do seu desenvolvimento (e das múltiplas variações que 

derivam do instrumento original) produzidos a partir do século XVII.  

Apesar da inexistência de um reconhecimento explícito ao mérito de Scheiner pela 

invenção do pantógrafo, salienta-se que não há, por parte de Ward (2008), referência a 

qualquer outro marco bibliográfico anterior à obra de Scheiner (1631).  

A este respeito, gostaríamos de salientar, como vimos com base no testemunho de 

vários autores, que o próprio Scheiner (1631) terá dissertado acerca dos antecedentes da sua 

criação situando-os, no tempo, em 1603 (século XVII), precisamente o século em que Ward 

(2008) localiza o início do forte incremento da aplicação do mecanismo e do seu estudo. 

Não obstante a controvérsia em torno da origem do pantógrafo, parece inegável o 

envolvimento de Scheiner na disseminação do seu uso. Inegável é, também, conforme se 

procurará pôr em evidência, a importância que o mecanismo acabaria por assumir nos mais 

diversos setores da atividade humana. 

 

5.2. Evolução do pantógrafo 

 

Durante os dois séculos que se seguiram à publicação da obra de Scheiner (1631), o 

pantógrafo foi melhorado, esquecido e reinventado diversas vezes. Na verdade, como nos 

faz saber Owen (2004), as repetidas invenções de objetos úteis eram um fenómeno comum 

antes de a fácil reprodução de documentos ter melhorado a habilidade civilizacional de 

recordar inovações precedentes.  

Talvez por este motivo se explique que Ward (2008), mesmo relutante em atribuir a 

Scheiner qualquer crédito pela invenção do pantógrafo, aparentemente, reconheça a obra 

do astrónomo alemão, Scheiner (1631) – a primeira a apresentar o uso do pantógrafo de 
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forma completa (Cicognara, 1821) –, como um marco determinante para o boom que 

acabaria por se seguir.  

Note-se, como assinalam Bussi e Maschietto (2006), que, pouco tempo depois de 

publicada, a obra de Scheiner (1631), originariamente em latim, rapidamente foi traduzida 

para italiano. Em menos de duas décadas, são distinguidas duas edições escritas em 

italiano: uma publicada, em Pádua, em 1637 (Complete Dictionary of Scientific Biography, 

2008); a outra em Verona, em 1652 (Bussi & Maschietto, 2006). Em 1653, em Bolonha, 

terá sido publicado, com um título diferente, um extrato da obra original que pretenderia 

afirmar-se como uma nova versão (Cicognara, 1821).  

Naturalmente, estas sucessivas publicações do registo bibliográfico de Scheiner 

(1631) terão contribuído para a disseminação do mecanismo e das suas aplicações, e para, 

assim, mais facilmente, inspirar a sua adaptação a outros engenhos, aspetos sobre os quais 

nos debruçaremos em seguida.  

Transversal a todo o sucesso bibliográfico, certo é que, enquanto mecanismo para 

aumentar e diminuir grafismos, o pantógrafo acabaria por se tornar um instrumento clássico, 

amplamente difundido (Kemp, 2000).  

Tal era a importância atribuída ao mecanismo, no passado, que, na sua obra Ensayo 

sobre el pantógrafo, Remolar (1834) apresenta o pantógrafo como um instrumento 

utilíssimo a desenhadores, gravadores, litógrafos, pintores, engenheiros e demais artistas, 

para, com a maior brevidade e fidelidade, e sem necessidade dos complicados 

procedimentos ordinários, copiar, reduzir e ampliar, numa dada proporção, toda a classe de 

desenhos, planos e croquis. 

A utilização do pantógrafo como máquina de perspetiva, por seu turno, ainda que 

relegada para segundo plano, inspirou uma enorme variedade de aparelhos semelhantes. A 

sua evolução culmina, hoje, nas técnicas de representação do espaço em qualquer ecrã de 

computador, tornando possível a construção de ambientes virtuais interativos, desde os 

videojogos aos simuladores de voo, passando pelos simuladores de operações cirúrgicas 

(Bussi & Maschietto, 2006). 

De entre as inúmeras variações que derivaram do pantógrafo de Scheiner enquanto 

máquina de perspetiva, salienta-se o eidógrafo (traduzido do inglês eidograph) de 

Christopher Wren – célebre arquiteto da St. Paul’s Cathedral, em Londres, astrónomo, 

matemático e inventor (Owen, 2004) –, uma máquina de perspetiva baseada num 

paralelogramo similar ao de Scheiner, que, todavia, dada a sua especificidade, garantia um 

trabalho mais uniforme e equilibrado no contorno de formas complexas (Kemp, 2000).   
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Num panorama mais global, de forma mais ou menos direta, o pantógrafo acabaria 

por se assumir uma referência para os mais diversos modelos automáticos construídos no 

século XVII (e a partir de então), e não terá sido alheio ao rumo da Revolução Científica, 

cuja base assentou grandemente no ‘casamento’ entre geometria, ótica e instrumentação 

precisa (Kemp, 2000). 

No século XVIII, a adaptação do pantógrafo à máquina a vapor, atribuída a James 

Watt (1736-1819), é considerada de grande importância histórica (Kemp, 2000; Rao & 

Dukkipati, 2006). James Watt ficou célebre, precisamente, pelos melhoramentos que 

introduziu na máquina a vapor, que foram cruciais para a Revolução Industrial. Algumas 

pesquisas superficiais na Internet revelam, ainda, que Watt terá construído um pantógrafo 

para os escultores. 

No âmbito das artes, Medina (1999) revela que L’Anglois terá, sem sucesso, tentado, 

em 1743, adaptar o pantógrafo à escultura. De acordo com o autor, o feito foi conseguido em 

1837, tendo-se chegado à definitiva mecanização dos processos de corte em pleno século 

XX – avanço que tornou possível a reprodução de esculturas em série e, consequentemente, 

a redução do custo de produção. 

 

 

Figura 25: O Turco – autómato concebido, por Wolfgang von Kemplen, para disputar xadrez com um 

oponente humano, que incorpora na sua estrutura uma aplicação do pantógrafo (planos frontal e posterior) 

 

Uma aplicação algo bizarra do pantógrafo, conhecida como O Turco, ou, ainda, 

como O autómato jogador de xadrez (Figura 25), remonta ao século XVIII, sendo 

atribuída a Wolfgang von Kemplen (1734-1804), que, em 1783, introduziu o invento em 

Inglaterra (O’Rourke, 2011; Willis, 1821). 

O Turco, cujo funcionamento se encontra detalhadamente descrito na obra de Willis 

(1821), era uma máquina de jogar xadrez, supostamente, provida de inteligência artificial 
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e, aparentemente, capaz de enfrentar, numa partida de xadrez, um adversário humano 

(O’Rourke, 2011). 

Na realidade, O Turco era uma máquina bastante complexa, concebida para iludir 

os observadores. De forma muito abreviada, esta máquina era composta por uma espécie 

de secretária, que, no topo, continha um tabuleiro de xadrez (onde a partida era disputada à 

vista dos espectadores); e por um manequim – O Turco, que, aos olhos da plateia, era o 

autor das jogadas investidas contra um oponente humano (O’Rourke, 2011).  

Esse manequim comportava, na sua constituição interna, um sistema articulado 

pantográfico, que, em termos práticos, permitia ao habilidoso operador da máquina 

(escondido no interior da secretária) levar o manequim a duplicar as suas jogadas no 

tabuleiro de jogo em que a partida era disputada (O’Rourke, 2011). 

Embora existisse a convicção de que O Turco era uma fraude, durante cerca de 20 

anos de utilização, ninguém foi capaz de desvendar, com precisão, o seu funcionamento. 

De entre os céticos, O’Rourke (2011) destaca Charles Babbage, cujo encontro e 

desencontro com O Turco terá contribuído para despoletar a linha de pensamento que, 

eventualmente, o conduziu aos rudimentos da sua conceção de computador para uso geral.  

A título de curiosidade, há registos de que O Turco terá servido de inspiração para 

outros falsos autómatos, tema de peças de teatro, filmes e livros de ficção científica. 

 

 

Figura 26: Polígrafo de Thomas Jefferson que incorpora um mecanismo pantográfico na 

sua constituição, de modo a tornar possível a duplicação de documentos escritos 

 

Ainda segundo O’Rourke (2011), Thomas Jefferson (1743 - 1826) – o terceiro 

presidente dos Estados Unidos da América, defensor da reprodução de informação com o 

intuito de incrementar a democracia (Owen, 2004) – terá usado uma variante do 

pantógrafo, que se assemelha ao pantógrafo de translação (cf. Capítulo II, ponto 3.1.), 

aplicada a um polígrafo, para efetuar cópias da sua extensa correspondência. O polígrafo 

utilizado por Thomas Jefferson, ilustrado na Figura 26, apresentava na sua constituição um 

pantógrafo, concebido, neste caso concreto, para a tarefa de duplicar.  
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Aliás, de acordo com Owen (2004) as máquinas utilizadas para reproduzir 

documentos escritos que existiam até que Watt inventou a sua copiadora, em 1780, eram, 

na verdade, duplicadores, aparelhos baseados no pantógrafo. 

Longe da pretensão de abarcar toda a complexa teia de instrumentos cuja conceção 

terá, de alguma forma, sido inspirada pelo pantógrafo, gostaríamos de salientar que, na 

obra em que retrata os antecedentes do aparecimento da máquina fotocopiadora – um 

acontecimento marcante no curso da história –, Owen (2004) debruça-se, com considerável 

detalhe, sobre as múltiplas invenções associadas ao pantógrafo enquanto mecanismo usado 

para duplicar documentos, considerado antepassado da copiadora. 

Como sublinha O’Rourke (2011), a palavra pantógrafo tem hoje dois significados: 

instrumento para copiar desenhos à escala, reduzindo-os ou ampliando-os; e mecanismo 

com uma estrutura similar àquele e com uma enorme variedade de aplicações.   

É, pois, com o intuito de desvendar algumas das inúmeras aplicações do pantógrafo 

na atualidade, que muitas vezes nos passam despercebidas, que os próximos parágrafos se 

organizam. 

 

5.3. Aplicações do pantógrafo no quotidiano 

 

A matemática é uma grande aventura de ideias, a afirmação chega-nos de Struik 

(1989), e no caso particular do pantógrafo, cuja evolução culminou com a sua aplicação 

aos mais variados setores da atividade humana, essa aventura é útil e fascinante. 

Vale a pena pensar que o pantógrafo, fruto do engenho humano e da evolução do 

conhecimento matemático ao longo da história, constitui um exemplo bem presente da 

forma como a ciência (por detrás do funcionamento do mecanismo) se reveste do poder de 

dar origem a novas estruturas mecânicas, com uma incalculável diversidade de aplicações, 

e, subsequentemente, a novas teorias matemáticas.  

Note-se, como afirma Koenigs (1897), citado por Bussi e Maschietto (2006), que, à 

data da sua publicação sobre o pantógrafo que construiu, Scheiner (1631), certamente, não 

conhecia os conceitos gerais que o seu pequeno instrumento continha, já que tais conceitos 

são legados da teoria abstrata das transformações, que é característica do século XIX. 

Dada a importância de que se reveste a compreensão do contributo do 

conhecimento matemático para a vida e para o mundo que nos rodeia, as conexões do 

pantógrafo com o quotidiano constituem um aspeto muito interessante, que merece ser 

explorado.  
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Ainda que algumas das aplicações mais interessantes do pantógrafo residam no 

passado, a sua presença no quotidiano é incontestável. Tendem a passar-nos despercebidos, 

é certo, e raramente nos questionamos acerca do seu modo de funcionamento, todavia, são 

múltiplos os mecanismos pantográficos que fazem parte do meio em que vivemos e que, de 

forma considerável, simplificam a nossa vida.  

As aplicações atribuídas ao pantógrafo, nos nossos dias, são muitas e variadas, e 

qualquer pesquisa (empírica, cibernética ou bibliográfica), ainda que superficial, revela-nos 

a sua polivalência e multifuncionalidade.  

É utilizado no mundo dos transportes, mais concretamente em locomotivas elétricas, 

comboios e metro, colocado no topo das carruagens para, independentemente da oscilação 

do terreno, assegurar a ligação à catenária, garantindo a necessária transmissão da corrente 

elétrica. 

No setor das energias alternativas, podemos também encontrar a presença do 

pantógrafo em geradores eólicos móveis, para regular a velocidade do gerador (Silva, s.d.). 

Nas oficinas de automóveis, o pantógrafo é usado em plataformas para elevar os 

carros, e está, também, incorporado nos macacos manuais usados para auxiliar a troca de 

pneus, tão úteis, em caso de furo. Nestes casos, em particular, o mecanismo atua de acordo 

com os princípios do pantógrafo de reflexão, ou simetria axial (cf. Capítulo II, ponto 3.1.). 

De forma análoga, nos mais diversos setores, o mecanismo é empregue para 

solucionar problemas de acesso, sendo aplicado, por exemplo, em elevadores de 

estacionamento e em escadas próprias para operações de abastecimento em meios de 

transporte equipados com cisternas. Um mecanismo idêntico é usado em escadas extensíveis 

que dão acesso a sótãos, assim como numa grande diversidade de portas e gradeamentos de 

habitações, usados como sistemas de proteção. 

A presença de pequenos mecanismos pantográficos é, também, evidente em alguns 

modelos de guarda-chuva. Curiosamente, todos os automóveis possuem um sistema 

articulado de quatro barras inteligente, que converte o movimento giratório do motor no, 

familiar, movimento lateral dos limpa para-brisas.  

Na indústria e no sector artístico, a presença do pantógrafo é também notória. É 

empregue para reproduzir gravuras e para fazer cortes bidimensionais e tridimensionais à 

escala, mantendo o tamanho, ampliando ou reduzindo imagens/objetos nas proporções 

desejadas, e para a produção em série.  

Assim, a sua aplicação ocorre na conceção de joias, e de placas e logótipos, feitos 

dos mais diversos materiais. A título de curiosidade, a inscrição na parte interna de uma 
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aliança é, normalmente, conseguida com recurso ao pantógrafo. Entre diversas outras 

possibilidades, o pantógrafo é também usado na indústria têxtil e na indústria do calçado, 

para alterar escalas de moldes.  

Também no processo de produção da moeda, tão necessária no nosso dia-a-dia, o 

pantógrafo assumiu, durante muito tempo, um papel incontornável. Atualmente, existem 

alternativas que implicam o recurso ao computador, no entanto, o pantógrafo continua ainda a 

ser usado para esse efeito. Muito resumidamente, depois de produzido o molde, pelo escultor, 

normalmente, feito em gesso, em ponto grande, este é reduzido com recurso ao pantógrafo, 

gerando uma cópia positiva, já com a sua dimensão exata da moeda. A partir dessa cópia são 

produzidos os cunhos, ou negativos, que depois são usados na cunhagem da moeda. 

Na área da medicina, Giglio e Volpon (2007) desenvolveram uma aplicação do 

pantógrafo para avaliar os ângulos de cifose e lordose da coluna vertebral, testada em 718 

indivíduos. Para este fim, o pantógrafo possui, numa das extremidades, um braço mecânico 

provido de uma roldana, que percorre os processos espinhosos da coluna, a uma velocidade 

constante, e projeta, num plano, a reprodução do contorno dorsal do indivíduo. 

Considerando que o pantógrafo efetua uma representação bidimensional, o sistema não pode 

ser usado para avaliar escoliose, que corresponde a um desvio tridimensional da coluna. 

Relativamente ao uso do pantógrafo para duplicar registos gráficos bidimensionais, 

ampliando-os ou reduzindo-os (um dos fins para que foi originariamente concebido), 

embora arcaico, uma vez, que para essa função, se generalizou o recurso à fotocopiadora e 

ao computador, pela sua rapidez e eficácia, há salientar que persiste, ainda, no setor 

artístico e para fins recreativos.  

É um facto que copiar, ampliar, reduzir, rodar e deformar imagens são atualmente 

operações à distância de um ‘clique’, que as tornou tão simples que se chegou ao ponto de 

poderem ser realizadas quase sem pensar. Mesmo para aqueles sem talento algum para o 

desenho, a informática proporciona uma infinidade de recursos para facilitar a manipulação 

de grafismos. Antes dos avanços tecnológicos, todavia, essas transformações eram feitas 

com recurso a sistemas articulados, como é o caso do pantógrafo (Assumpção et al., 2001).   

Com o aparecimento da eletricidade e, mais tarde, da eletrónica, não há dúvida de 

que a necessidade de sistemas articulados, como o pantógrafo, diminuiu. No entanto, a sua 

presença na atividade humana continua a ser determinante, pois persistem e proliferam 

integrados em imensos tipos de máquinas, que realizam variadíssimas funções. 

No plano do ensino, qualquer uma das aplicações do pantógrafo anteriormente 

referidas tem o potencial para, em função do nível de escolaridade, constituir um excelente 



45 
 

ponto de partida para uma investigação matemática, favorecendo a compreensão da utilidade 

da matemática aplicada a outras ciências, e, porque não, em níveis mais avançados, 

promover a exploração de possíveis inovações tecnológicas. 

 

5.4. História do pantógrafo no ensino da Matemática  

 

A pesquisa sobre o uso didático de instrumentos como as máquinas matemáticas 

encontra-se pouco disseminada e as experiências pedagógicas levadas a cabo, em diversos 

países, para explorar as potencialidades de instrumentos tradicionais no ensino-

aprendizagem da geometria, são escassas (Bussi & Maschietto, 2006). 

Na verdade, o trabalho de pesquisa empreendido para a consecução deste relatório 

permitiu-nos constatar isso mesmo, a escassez de abordagens históricas sobre o uso 

didático do mecanismo, particularmente no ensino da matemática. 

Não obstante, em termos muito genéricos, considerando que, enquanto máquina 

matemática, o pantógrafo se inclui na categoria dos sistemas articulados, foi-nos possível 

constatar que estes mecanismos, com origem na antiguidade, entraram na história da 

matemática no século XVII, alcançando o máximo suporte documentado na última década 

do século XIX, altura em que se transitou do estudo de instrumentos isolados à construção 

de uma teoria geral sobre a funcionalidade – a aplicação de transformações geométricas 

(Bussi & Maschietto, 2006). 

Na primeira década do século XX, o interesse pelos sistemas articulados terá 

entrado em declínio (em consequência da ênfase colocada nos aspetos formais e simbólicos 

introduzidos pelo programa bourbakista) e só terá sido retomado recentemente, com o 

despertar da matemática algébrica e da matemática aplicada para a pesquisa de melhores 

algoritmos (ou sequências de instruções) capazes de consentir o movimento de um robot 

num espaço com obstáculos (Bussi & Maschietto, 2006; Maschietto, 2005). 

Reportando-nos, agora, a um passado mais recente, particularmente no panorama 

internacional, em função da visibilidade e da projeção merecidas, vão sendo encontrados 

registos de algumas iniciativas apostadas em explorar e divulgar as potencialidades 

didáticas do pantógrafo (e de vários outros mecanismos) no que respeita ao ensino-

aprendizagem da matemática. 

Concretamente, em Itália, a importância atribuída às máquinas matemáticas, de que 

o pantógrafo constitui um exemplo ancestral, culminou com a criação do Laboratório de 
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Máquinas Matemáticas, traduzido do italiano Laboratorio delle Macchine Matematiche 

(MMLAB). 

O MMLAB é um centro de pesquisa para o ensino e para a aprendizagem da 

matemática, por meio de instrumentos com potencialidades didáticas para o estudo da 

geometria e da aritmética, atualmente sob a alçada do Departamento de Matemática da 

Universidade de Estudos de Modena e Reggio Emilia (Bartolini et al., 2004; Laboratorio 

delle Macchine Matematiche [MMLAB], 2013a, 2013b; Martignone, 2009; Martignone & 

Antonini, 2010; Maschietto, 2005; Maschietto & Bussi, 2011). 

O MMLAB, cujo nome provém da mais importante coleção do Laboratório: a 

coleção “Máquinas Matemáticas”, foi iniciado na década de 80, por ação dos professores 

que, anos mais tarde, após se terem retirado da escola, fundaram a Associação Máquinas 

Matemáticas, traduzido do italiano Associazione Macchine Matematiche (AMM).  

Desde então, os seus membros têm-se dedicado à (re)construção e exploração 

didática de diversos mecanismos, de acordo com o design descrito em textos históricos 

datados desde a antiguidade clássica (da Grécia Antiga) até ao século XX. Atualmente o 

MMLAB possui cerca de 200 mecanismos (nos quais o pantógrafo se inclui) (AMM, s.d.b; 

Bartolini et al., 2004; Bussi, 2000; Martignone, 2009; Maschietto, 2005; Maschietto & 

Bussi, 2011; Quevedo, 2005).  

Pertencentes à fenomenologia da história da matemática, estes instrumentos, que 

incorporam propriedades e leis matemáticas muito específicas, e revestem-se da 

particularidade de oferecer, a professores e estudantes, a possibilidade de “fazerem 

matemática” através da observação e da manipulação (Martignone, 2009). 

Esses mecanismos podem ser classificados em duas grandes famílias (Bartolini et 

al., 2004; Martignone, 2009; Martignone & Antonini, 2010), nomeadamente:  

 as máquinas geométricas – artefactos que obrigam um ponto a seguir uma trajetória 

ou a fazer uma transformação segundo uma determinada lei (por exemplo, 

pantógrafos);  

 e as máquinas aritméticas – artefactos que permitem contar, efetuar cálculos e 

representar números (por exemplo, calculadoras mecânicas, ábacos, entre outros). 

O MMLAB, em parceria com a AMM e diversas outras entidades, conta, até aos 

nossos dias, com uma intensa atividade de divulgação do seu espólio, em Itália e um pouco 

por todo o mundo (AMM, s.d.c; Bartolini et al., 2004; Quevedo, 2005). 

Para o efeito, têm sido desenvolvidas diversas atividades com máquinas 

matemáticas (inclusivamente com o pantógrafo), de entre as quais se destacam: por um 
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lado, exposições, conferências, workshops e seminários; por outro lado, cursos de 

formação de professores e projetos desenvolvidos nas escolas, para os diversos níveis de 

ensino, desde os mais elementares até à formação inicial e contínua de professores (Bussi 

et al., 2009; Garuti & Martignone, 2012; Martignone, 2009, 2010, 2011a; Martignone & 

Antonini, 2010; Maschietto, 2005; Maschietto & Martignone, 2008). 

Não menos importante é toda a informação partilhada, na Internet, pelo MMLAB 

(2013a) e pela AMM (s.d.a), acessível em qualquer parte do mundo, acerca das diversas 

atividades desenvolvidas com máquinas matemáticas e dos resultados de investigações 

conduzidas nesse setor. 

Pela projeção alcançada, salientam-se, também, as atividades organizadas na sede 

do MMLAB, designadamente, exposições e visitas livres e guiadas, destinadas a grupos de 

estudantes italianos e estrangeiros e ao público em geral (Martignone, 2009; Martignone & 

Antonini, 2010; Maschietto, 2006, 2010; Maschietto & Martignone, 2008).  

As sessões do MMLAB são concebidas de forma a proporcionar atividades de 

laboratório com as máquinas matemáticas, constituindo, no que refere ao público escolar, 

um ponto de articulação entre a educação formal (aprendizagem estruturada e certificada, 

promovida por instituições educativas), não formal (aprendizagem, normalmente, não 

certificada, promovida por instituições não educativas) e informal (aprendizagem não 

estruturada, que ocorre no dia-a-dia, nos mais variados contextos) (Maschietto, 2006). 

Por ano, além de vários grupos de estudantes universitários, futuros professores e 

professores no ativo, cerca de 1300-1500 estudantes italianos, que frequentam a escola 

secundária, visitam o MMLAB (Bartolini et al., 2004; Bussi et al., 2009; Martignone & 

Antonini, 2010).  

Quanto às implicações didáticas decorrentes das atividades promovidas, no 

MMLAB, com recurso às máquinas matemáticas, salientam-se a disseminação da 

matemática no sentido da sua popularização, o incremento de uma atitude positiva face a esta 

ciência, a consciência de que a matemática é um produto cultural ligado à arte, à tecnologia e 

ao quotidiano, assim como o reconhecimento das diversas competências desenvolvidas ao 

nível cognitivo e procedimental (Bussi et al., 2009; Maschietto, 2005, 2006).  

Paralelamente à atividade de divulgação, o MMLAB tem vindo, ao longo dos anos, 

a desenvolver um notável trabalho de investigação, com propósitos didáticos, acerca das 

funções dos seus instrumentos (Bartolini et al., 2004). 

Não se limitando à (re)construção de modelos tangíveis, e num esforço de 

acompanhamento da evolução tecnológica, o MMLAB tem vindo a investir na produção de 
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fotografias, animações, simulações interativas e “cópias” virtuais dos seus instrumentos 

(Bartolini et al., 2004; Maschietto, 2005). 

No caso concreto do pantógrafo, o MMLAB, via MUSNSS (s.d.a) e Dinelli (1997), 

assim como a AMM (s.d.d) disponibilizam um painel de conteúdo multimédia e modelos 

virtuais, que permitem, ao cibernauta, a manipulação virtual do sistema articulado e a 

exploração das suas potencialidades. 

São, também, disponibilizados, pela AMM (s.d.f) e pelo MMLAB (2013c), tarefas 

e percursos didáticos de exploração do pantógrafo, para o estudo das transformações 

geométricas, recorrendo a processos matemáticos de que se destacam a resolução de 

problemas, a formulação de conjeturas e respetiva demonstração e a comunicação 

matemática.  

Numa perspetiva de diferenciação pedagógica, o MMLAB organiza, também, 

atividades para invisuais. Para tanto, possui uma pequena coleção de máquinas 

matemáticas (que inclui o pantógrafo de Scheiner), adaptadas, para o efeito, com uma base 

tridimensional, de modo a tornar possível a perceção tátil das transformações geométricas 

operadas por essas máquinas (Bussi, 2005a).  

Salienta-se, por fim, que, através do contacto com os instrumentos que, como o 

pantógrafo, fazem parte do espólio do MMLAB, muitos professores ter-se-ão sentido 

impelidos e encorajados a reproduzi-los (de forma rudimentar, é certo, todavia funcional) e 

a usá-los na sala de aula (Bartolini et al., 2004). 

De igual forma, muitos foram os investigadores, com trabalhos publicados em 

diversos países (ainda que alguns de difícil consulta e reprodução, como teses de 

doutoramento), que, em função do quadro teórico subjacente à sua atividade, fizeram uso 

das máquinas matemáticas pertencentes ao espólio do MMLAB (Bartolini et al., 2004). 

Em suma, seguramente, o MMLAB contribuiu, no desenvolvimento da sua 

atividade, para, com mais ou menos impacto, disseminar o uso do pantógrafo (assim como 

de outros sistemas articulados), um pouco por todo o mundo, nas mais diversas instituições 

educativas.  

A esse respeito, assinala-se que a crescente popularização da matemática, 

característica das últimas décadas – fortemente incrementada por iniciativas como a 

declaração do Ano da Matemática, em 2000, pela International Mathematical Union 

(IMU), e patrocinado pela United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) –, muito possa ter contribuído, em diversos países, para a aposta 

no recurso a diferentes medias, ou meios, com potencial didático para o ensino-
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aprendizagem da matemática (Bartolini et al., 2004), o que, de alguma forma, terá 

beneficiado a atividade do MMLAB e a sua propagação na esfera internacional. 

No Brasil, a referência ao pantógrafo, como facilitador da aprendizagem, é 

apontada em situações pedagógicas comportadas pelo Laboratório de Ensino da 

Matemática (LEM), em instituições formadoras de professores de matemática empenhadas 

em tornar a matemática mais compreensível para os seus alunos (Lorenzato, 2006). 

No México, num estudo desenvolvido com o apoio do Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT), Aguilar (2005) analisa, entre outros instrumentos, o uso do 

pantógrafo para o estudo das dilações, em turmas de bachillerato (correspondente ao Ensino 

Secundário no sistema de ensino português), dando ênfase à vasta coleção de instrumentos 

que pertencem ao MMLAB, em Itália.  

Em Espanha, a exploração das potencialidades do pantógrafo, para o estudo das 

conexões da matemática com contextos não-matemáticos, mereceu destaque em programa 

televisivo da TVE2 (Castellano, 2012). O programa, motivado pela pergunta: “En qué se 

parece un artesano, un escultor, un arquitecto y la Fábrica de Moneda y Timbre?” é 

conduzido com base na observação de que todos utilizam escalas, seja em maquetas, 

desenhos ou peças, sendo a relação explicada a partir da análise das propriedades 

geométricas do pantógrafo, cuja estrutura, definida por triângulos à escala, torna possível a 

reprodução de registos gráficos à escala. 

 

5.5. História do pantógrafo no ensino da Matemática em Portugal  

 

Em Portugal, não conhecemos estudos sobre as tradicionais aplicações didáticas do 

pantógrafo que nos permitam fundamentar, em termos bibliográficos, uma abordagem 

histórica à aplicação deste sistema articulado em contexto educativo. 

Uma possibilidade para o desenvolvimento dessa abordagem compreende a análise 

da referência ao mecanismo nos programas nacionais. Sobre esse ponto, todavia, debruçar-

nos-emos, no capítulo seguinte, a propósito do enquadramento curricular das 

potencialidades do pantógrafo para o ensino da matemática. 

Também uma análise dos manuais escolares – mediadores privilegiados e influentes 

no processo de ensino-aprendizagem (Zabalza, 1997) –, voltada para a exploração que 

neles é feita das potencialidades do mecanismo, poderia contribuir para o rastreio do 

percurso que define a aplicação do pantógrafo no ensino português. Contudo, dada a 

complexidade de que se reveste, essa abordagem não será desenvolvida neste relatório. 
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Sem que ocorra menção a qualquer experiência de ensino concreta, e, portanto, 

ainda no plano teórico, o pantógrafo é apresentado, por Veloso, Bastos e Figueirinhas 

(2009), como um dos mais conhecidos mecanismos utilizados para a modelação de 

transformações geométricas.  

Com o intuito de ilustrar tais mecanismos, além de um modelo virtual, construído 

no software de geometria dinâmica Geometer’s Sketchpad, curiosamente, os autores 

(Veloso, Bastos & Figueirinhas, 2009) exibem a fotografia de um pantógrafo usado para 

modelar a meia-volta (função também assumida pelo pantógrafo de Scheiner), cuja 

propriedade atribuem ao MMLAB (como é atualmente denominado). Este facto não será 

alheio à visibilidade alcançada pelo MMLAB, no que se refere à divulgação das suas 

máquinas matemáticas, que se estende a todo o mundo, sem que Portugal seja exceção.  

Uma outra forma de perspetivar as aplicações didáticas do pantógrafo em termos 

históricos prevê a identificação de iniciativas, de caráter prático, realizadas, com recurso ao 

mecanismo, em território nacional.  

Todavia, a pesquisa que desenvolvemos nesse âmbito leva-nos a ponderar que tais 

iniciativas, aparentemente escassas e pontuais, carecem de posterior divulgação ou, no 

mínimo, de uma divulgação documentada, de fácil acesso, revestida da visibilidade 

necessária ao seu pronto reconhecimento e à popularização do recurso. 

Num dos escassos registos, a que nos foi possível aceder, em que se verifica a 

referência ao uso do pantógrafo para o estudo de temas matemáticos, em Portugal, Veloso 

(2007) descreve uma experiência de ensino-aprendizagem em que o recurso ao mecanismo, 

além de tornar possível a interdisciplinaridade e a inclusão das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) no processo educativo, permitiu desencadear uma situação de 

aprendizagem significativa, com os alunos a assumir um papel ativo na construção do 

próprio conhecimento: 

Numa aula do 9.º ano (ou poderia ser do 8.º, está claro), num projecto relacionado 

com as semelhanças, os alunos viram e usaram um pantógrafo mostrado pelo 

professor de Educação Visual. Depois utilizaram um applet na Internet […]. Na 

continuação do projecto, um grupo de alunos resolveu fazer um modelo de 

pantógrafo no Sketchpad, e ao mostrar aos colegas o modo como o tinham feito, 

surgiu como ponto chave a construção de um paralelogramo (Veloso, 2007,          

pp. 21-22). 

Não excluindo a possibilidade de outras iniciativas pedagógicas, merecedoras de 

reconhecimento, terem sido levadas a cabo, no país, é nesse enquadramento que nos 

propomos partilhar os destinos a que nos tem conduzido a ‘viagem pantográfica’ que 
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temos vindo a percorrer. De forma mais ou menos tímida, ainda que os frutos sejam 

difíceis de rastrear, acreditamos que essas iniciativas têm contribuído para disseminar o 

uso do pantógrafo em contexto educativo. 

 

 A nossa “viagem pantográfica” 

 

Apesar de curto, o trajeto que marca a nossa” viagem pantográfica” compreende, 

além das experiências de estágio que deram origem a este relatório e da própria realização 

deste relatório, várias atividades desenvolvidas com recurso ao pantógrafo, dinamizadas 

em diferentes contextos e para diferentes públicos, como veremos em seguida.  

 

a. Construção do pantógrafo (Unidade curricular de Didática da Matemática – Curso de 

Educação Básica – UTAD – Ano letivo 2009/2010) 

 

Conforme tivemos já a oportunidade de referir, a nossa “viagem” teve início com a 

construção de um exemplar do pantógrafo, no ano letivo 2009/2010, no âmbito do curso de 

Educação Básica, na UTAD, na unidade curricular de Didática da Matemática, à data, 

lecionada pela Professora Doutora Ana Paula Aires e pela Professora Doutora Helena 

Campos (responsáveis pela Orientação Científica deste relatório). 

A atividade foi desenvolvida com o objetivo de dar resposta ao desafio, lançado, à 

Turma, pelas docentes, de construir um recurso manipulável, para auxiliar o ensino-

aprendizagem da matemática, em contexto de Educação Pré-escolar e Ensino dos 1.º e 2.º 

Ciclos do Ensino Básico, tendo por base as disposições vigentes no PMEB.  

Para o efeito, foram formados diversos grupos de trabalho. Após a construção do 

respetivo material didático, cada grupo teve a missão de, no final, partilhar com a Turma 

todo o processo desenvolvido. 

Neste contexto, à semelhança do que aconteceu com os demais recursos, os futuros 

professores tiveram a possibilidade de tomar conhecimento da existência do pantógrafo, da 

forma como este pode ser construído e da sua aplicação didática para a exploração intuitiva 

das transformações geométricas, em contexto de Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

No decurso desta experiência, apenas uma das futuras professoras (não implicadas 

na construção do mecanismo) revelou conhecer o pantógrafo. O seu conhecimento do 
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mecanismo limitava-se, no entanto, ao saber o seu nome, por ter ouvido um familiar 

referir-se ao sistema articulado.  

No âmbito desta experiência, foram produzidos alguns documentos para documentar e 

comunicar os resultados da atividade no seio da Turma (Anexo 1). De entre esses documentos 

destaca-se a apresentação multimédia (Anexo 1a), em PowerPoint, para a apresentação do 

recurso e das suas aplicações didáticas à Turma, bem como uma ficha de identificação do 

pantógrafo enquanto recurso didático (Anexo 1b), como elemento avaliativo da Unidade 

Curricular. 

 

b. Participação na Exposição “À descoberta da Matemática” (5.ª edição) – Vila Real (2010) 

 

Numa iniciativa que representou o culminar da anteriormente descrita, no final do 

ano letivo 2009/2010, participámos com o pantógrafo na exposição interativa “À 

descoberta da Matemática” (5.ª edição), realizada em Vila Real, e destinada aos alunos do 

Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do concelho de Vila Real.  

A exposição tornou possível a aplicação efetiva do pantógrafo, junto do público-

alvo, que fez uso do mecanismo para a modelação de transformações geométricas 

(nomeadamente, dilações). Através do questionamento oral, os utilizadores foram 

solicitados a observar o resultado das suas ações, com vista a identificar a ampliação ou 

redução efetuada. 

De forma mais ou menos direta, todo o público da exposição (crianças, alunos, 

educadores, professores, futuros educadores e professores, e curiosos) tomou contacto com 

o pantógrafo. A oportunidade contribuiu para promover a socialização com o recurso, com 

o seu modo de funcionamento e com a sua aplicação no desenvolvimento do currículo em 

Matemática (intimamente ligada ao domínio da Expressão Plástica). 

No registo fotográfico da exposição (Anexo 2), é possível observar a utilização do 

pantógrafo, por parte de um dos seus visitantes, para modelar uma redução. 

 

c. Participação com o poster “Aventuras pantográficas no ensino da Matemática”, no 

I Congresso Ibero-Americano de História da Educação Matemática (2011) 

 

Com vista à participação no I Congresso Ibero-Americano de História da 

Educação Matemática, realizado, entre 26 e 29 de maio de 2011, na Universidade da Beira 
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Interior, na Covilhã, elaborámos um poster em que nos propusemos partilhar as 

experiências que, até à data, tínhamos vivido no âmbito da nossa “viagem pantográfica”.  

Além da partilha da nossa experiência, no poster, incluímos uma abordagem 

histórica à evolução do mecanismo; o enquadramento das potencialidades do pantógrafo 

para o estudo das transformações geométricas nos programas nacionais de Matemática, 

desde o século XX até ao PMEB (já em vigor); e as aplicações do sistema articulado no 

quotidiano, numa perspetiva de exploração das suas conexões com contextos não-

matemáticos. 

 

d. Dinamização da Sessão Prática “No reino das transformações geométricas - Aventuras 

com o pantógrafo” – XV Encontro Nacional de Professores: “A Matemática nos 

primeiros anos” – Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos (2012) 

 

No ano de 2012, dinamizámos a Sessão Prática No reino das transformações 

geométricas – Aventuras com o pantógrafo, no âmbito do XV Encontro Nacional de 

Professores - Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos, realizado em 30 e 31 de março, na UTAD, em 

Vila Real.  

A sessão contou com a presença de professores do 1.º e do 2.º Ciclos do Ensino 

Básico, bem como de futuros educadores e professores dos níveis de ensino em questão. 

A sessão prática teve início com uma breve contextualização das potencialidades do 

mecanismo para o ensino-aprendizagem da matemática, no âmbito do currículo oficial; da 

origem do mecanismo; e das suas aplicações no quotidiano.  

No desenvolvimento da sessão, os presentes foram implicados no processo de 

construção do pantógrafo, em que, para tal, houve a necessidade de explorar as 

propriedades fulcrais da estrutura do mecanismo (o paralelogramo articulado e a 

colinearidade dos pontos: ponto fixo, ponto implicado no contorno do original e ponto 

implicado na reprodução). 

Cada participante construiu o seu próprio pantógrafo, para em seguida, o utilizar 

para a modelação de dilações. 

No final, procedeu-se à partilha das vias de acesso a diversos modelos virtuais do 

mecanismo e às potencialidades da sua utilização.  

No seguimento desta iniciativa, uma das futuras professoras (aluna da UTAD) que 

tomou parte na sessão prática, solicitou o nosso apoio para a realização de uma atividade 

com recurso ao pantógrafo, em contexto de estágio, com uma turma do 1.º Ciclo do Ensino 
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Básico. Segundo tomámos conhecimento, a sugestão para a dinamização dessa atividade, 

partiu da Professora Titular da Turma de estágio, que, tal como a sua estagiária, esteve 

presente na sessão prática que dinamizámos. 

O apoio prestado à futura professora compreendeu o empréstimo de um pantógrafo, 

com todos os elementos necessários ao seu funcionamento, e uma ficha de tarefas para a 

exploração do recurso. 

Com vista a auxiliar a dinamização desta sessão prática, foram produzidos alguns 

recursos mediadores da atividade (Anexo 3), nomeadamente uma apresentação multimédia 

(Anexo 3a), em PowerPoint. Foi também elaborada uma ficha de tarefas (Anexo 3b) para 

conduzir o desenvolvimento da atividade. 

 

e. Dinamização da Sessão Prática No reino das transformações geométricas – Aventuras 

com o pantógrafo – ProfMat 2012  

 

No âmbito do ProfMat 2012 – Encontro Nacional de Professores de Matemática, 

realizado, em Coimbra, entre 4 e 6 de outubro, dinamizámos a sessão prática No reino das 

transformações geométricas – Aventuras com o pantógrafo. 

Relativamente à sessão prática dinamizada no XV Encontro Nacional de 

Professores - Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos, em Vila Real, dado o público-alvo (professores 

do Ensino Básico), esta sessão prática teve a particularidade de explorar, com algum 

detalhe, as propriedades geométricas do pantógrafo, com base na semelhança de triângulos. 

Com vista a auxiliar a dinamização da Sessão Prática, foi elaborada uma 

apresentação multimédia (Anexo 4), em PowerPoint.  

 

Em jeito de conclusão…  

 

O pantógrafo é considerado uma invenção da época futura, cuja história, tal como a 

história de tantos outros artefactos, antecede a das ideias. Recorde-se que uma teoria geral 

sobre a funcionalidade dos sistemas articulados é uma conquista que data do século XIX, 

quando, como vimos no caso particular do pantógrafo, a sua invenção remonta ao século 

XVII (para não dizer antes) (Bussi & Maschietto, 2006). 

Apesar da longevidade do mecanismo e das iniciativas que têm vindo a ser 

desenvolvidas no plano da sua aplicação didática, hoje, como à data da sua invenção, o 

facto de não se conhecerem os princípios em que o pantógrafo assenta continua, de uma 
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forma geral, a redundar na relutância em associar o seu uso à matemática (Bussi & 

Maschietto, 2006).  

Realça-se, todavia, que, se por um lado, à vista desarmada, o movimento dos 

sistemas articulados é subtil e difícil de analisar matematicamente, o pantógrafo é o 

mecanismo cujo movimento é simples o suficiente para permitir uma compreensão 

matemática clara e completa (O’Rourke, 2011). 

Face às suas potencialidades, a aplicação de sistemas articulados como o 

pantógrafo, tem vindo, paulatinamente, a ser (re)considerada no âmbito do estudo da 

geometria, após um longo período de desvalorização da utilização de instrumentos 

tangíveis, em prol da valorização dos aspetos formais e simbólicos da matemática 

(Bartolini et al., 2004; Bussi & Maschietto, 2006; Maschietto, 2005). 

Além das suas vastas potencialidades didáticas para o ensino-aprendizagem da 

matemática, o pantógrafo (que em paralelo com outros instrumentos, representa o passado 

ancestral da atual máquina ‘universal’ – o computador) marca presença no domínio da 

robótica (Bartolini et al., 2004), em que tem sido explorado para a otimização de máquinas 

indispensáveis à atividade humana como a conhecemos e para a projeção de invenções que 

prometem mudar o mundo. 

Com o ano de 2013 declarado ano internacional da “Matemática do planeta Terra”, 

quem sabe que novas aplicações de sistemas articulados, particularmente do pantógrafo, 

poderão ser desencadeadas pela atividade de investigadores apostados em tornar a 

matemática palpável e em ‘dar nova vida’ a esses sistemas, na busca por um futuro mais 

sustentável.  
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Capítulo II – Enquadramento curricular: O pantógrafo no 

desenvolvimento do currículo em Matemática 

 

1. Nota introdutória 

 

No desenvolvimento deste capítulo, propomo-nos proceder ao enquadramento 

curricular das vastas potencialidades didáticas do pantógrafo (pelo menos das mais 

mediatizadas) para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem da matemática, na 

Educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Partiremos, para tal, do pressuposto de que a docência supõe, como afirma 

Sacristán (2007), o exercício de uma prática institucionalizada (regida por uma 

determinada política educativa) que sempre inclui uma margem de ação autónoma, por 

parte do professor. 

Deste modo, relativamente ao enquadramento curricular a promover, gostaríamos 

de salientar duas formas distintas (para não dizer antagónicas) de encarar o currículo que, 

atualmente, coexistem no sistema educativo nacional, e que, indiscutivelmente, 

condicionam a atividade docente. Veremos como, no panorama nacional, apenas uma 

dessas perspetivas abre caminho à aplicação do pantógrafo no desenvolvimento do 

currículo em matemática.  

Assim, por um lado, destacamos a conceção de currículo como sinónimo de 

programa oficial, tradicionalmente encorajada pela administração centralizada que é 

própria do nosso sistema de ensino. Apesar de redutora e desajustada face às necessidades 

sociais atuais (e sobretudo futuras), esta conceção de currículo tende, ainda, no presente, a 

ditar a uniformização das experiências educativas proporcionadas, aos alunos, nas escolas 

(Roldão, 1999).  

Nesta perspetiva inclui-se, igualmente, a visão do professor que, sem sequer, em 

grande parte dos casos, conhecer o programa, reduz o currículo oficial aos conteúdos 

expressos nos manuais escolares, limitando-se, nas suas aulas, a explicar o melhor possível 

aquilo que vem no livro – nada mais que uma interpretação do programa produzida pelas 

editoras (Porfírio, 1999; Zabalza, 1997). 

Segundo nota a autora (Porfírio, 1999), a visão do professor como ‘aplicador’ do 

currículo expresso no manual escolar (em que se revê no período inicial da sua carreira 
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como docente e que afirma ser própria dos futuros professores, para quem é difícil optar e 

saber fundamentar a intencionalidade das suas opções), é ainda bastante frequente. 

Por outro lado, na persecução de uma escola mais democrática e inclusiva, salienta-

se a necessidade de evoluir para uma gestão flexível, inevitavelmente local, do currículo 

escolar, que vem sendo defendida por diversos investigadores e profissionais da educação 

empenhados em tornar a escola um espaço capaz de dar resposta às exigências do presente 

(Leite, 1999; Porfírio, 1999; Ribeiro & Santos, 2011, Roldão, 1999; Vieira & Sampaio, 

2000). 

É nesse sentido que Kilpatrick (2009), especialista internacional em currículo, 

direciona o seu olhar sobre o PMEB. O autor assegura que o documento constitui um 

grande passo em direção à melhoria da experiência educativa, em contexto matemático, e 

assinala como marco dessa conquista a ideia subjacente à seguinte citação do PMEB: 

Os tópicos matemáticos são apresentados de forma sistematizada e sintética e, na 

maior parte dos casos, o seu tratamento em sala de aula terá de seguir uma lógica 

muito diferente da que orienta a sua apresentação no programa. Este não deve, 

assim, ser lido como um guia directo para o trabalho do professor em cada tema, 

mas sim como uma especificação dos assuntos que devem ser trabalhados e dos 

objectivos gerais e específicos a atingir (Ponte et al., 2007, p. 2). 

 

Com base nesta citação, o autor (Kilpatrick, 2009) realça que, em qualquer país, 

independentemente do programa oficial disponibilizado pelo Ministério da Educação, 

compete aos professores assumir um papel crítico na criação do currículo que os alunos 

vivenciam, de modo que as suas necessidades sejam preenchidas. 

É nessa perspetiva que se enquadra a aplicação do pantógrafo, na prática 

pedagógica que é tema deste relatório, na medida em que, como veremos, não deriva de 

qualquer referência explícita nos documentos organizadores do respetivo currículo oficial:  

 as OCEPE, na Educação Pré-escolar – que, não configurando um programa, 

propriamente dito, se assumem um ‘ponto de apoio’ para a prática pedagógica dos 

educadores da rede nacional e a primeira referência uniformizadora da sua prática, 

bem como um passo decisivo para a construção da qualidade da rede nacional de 

Educação Pré-escolar (Despacho 5220/97, de 4 de agosto; Silva & Núcleo de 

Educação Pré-escolar, 1997); 

 e o PMEB, no 1.º Ciclo do Ensino Básico – que, inesperadamente, apesar da sua 

curta existência e do reconhecimento, por parte de especialistas internacionais como 

Kilpatrick (2009, p. 51), de que o documento “se apresenta de acordo com a atual 

perspetiva sobre o conhecimento matemático que a educação básica deve 
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proporcionar aos alunos nos dias de hoje”, foi, recentemente, revogado, pelo 

Despacho nº 5165-A/2013, de 16 de abril, tendo a Direção da Associação de 

Professores de Matemática (2013) manifestado já a sua mais profunda discordância e 

indignação face à revogação. 

Enquadra-se, antes, na ótica do professor que, não limitando a sua atividade ao 

culto unívoco do currículo prescrito pelos órgãos político-administrativos governamentais, 

o modela, o gere e o decide, em função do contexto em que desenvolve a sua atividade, 

sem, contudo, perder de vista as metas de aprendizagem consideradas socialmente 

necessárias, que cabe à escola garantir que os alunos concretizem. 

Em face do exposto, tendo por base a conceção de currículo proposta por Sacristán 

(2000), citado por Ribeiro e Santos (2011, p. 162), 

que se baseia num modelo interactivo subdividido em vários níveis que se 

relacionam e se influenciam mutuamente: o currículo prescrito, definido por 

equipas especializadas por proposta do Governo; o currículo apresentado, 

constituído pelos programas, manuais e outros documentos de apoio à prática 

lectiva, onde são apresentadas as principais linhas do currículo prescrito; o 

currículo moldado pelos professores, traduzido nas planificações que o professor 

ou grupo de professores elabora de forma a colocar em prática o currículo prescrito; 

o currículo em acção, como sendo o conjunto de aprendizagens que efectivamente 

o professor coloca em prática na sala de aula; o currículo realizado, que traduz o 

que os alunos aprendem e, por último, o currículo avaliado, que diz respeito àquilo 

que o professor avalia, 

proceder-se-á, no âmbito do currículo apresentado aos professores (vulgarmente designado 

currículo oficial), à contextualização do cabimento e da pertinência das práticas 

pedagógicas dinamizadas com recurso ao mecanismo, no que respeita ao seu uso mais 

convencional, o estudo das transformações geométricas. 

Para o efeito, centraremos a nossa abordagem na análise das OCEPE e do PMEB, que, 

no sistema educativo nacional, configuram os programas a ter em conta na lecionação da 

matemática, nos níveis de ensino a que diz respeito este relatório. Serão também considerados 

os materiais de apoio ao PMEB, pertinentes para o estudo da geometria, disponibilizados na 

plataforma virtual da Direção-Geral de Educação.   

Complementarmente, na perspetiva de que o currículo, nos seus diversos níveis, 

influencia e é influenciado por múltiplos subsistemas (Sacristán, 2007), de que salientamos 

o subsistema técnico-pedagógico, que inclui a atividade de formadores, especialistas e 

investigadores em educação, estenderemos a nossa análise aos Princípios e normas para a 

matemática escolar, cuja influência no PMEB é bem patente.   
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A este respeito, gostaríamos de salientar que o documento Princípios e normas 

para a matemática escolar é definido, pelo NCTM (2008), como uma referência para 

todos os responsáveis pelas decisões que afetam a educação matemática não superior 

(desde o Pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade), constituindo uma perspetiva orientadora 

para a análise e aperfeiçoamento dos programas da disciplina, bem como para o 

desenvolvimento das estruturas curriculares, das avaliações e dos materiais educativos. 

No prefácio da edição portuguesa dos Princípios e normas para a matemática 

escolar, Guimarães (2008, p. vii) testemunha, da seguinte forma, a importância que o 

documento assume no currículo oficial nacional: “fica assim disponível em português um 

outro importante documento programático que será com certeza de grande utilidade para 

todos os que estão interessados e envolvidos no ensino da Matemática”. 

Por fim, mantendo a perspetiva de que, no currículo, em qualquer um dos seus 

níveis, confluem múltiplos subsistemas, debruçar-nos-emos, também, sobre algumas 

investigações realizadas por autores estrangeiros, cuja obra, claramente, evidencia as 

vastas potencialidades didáticas do pantógrafo para a aprendizagem, com compreensão, de 

um diversificado leque de conteúdos que extrapolam largamente o domínio da geometria, 

nomeadamente o campo das transformações geométricas, favorecendo a aquisição e 

utilização de processos matemáticos.   

2. Referência ao pantógrafo no currículo oficial para o estudo das 

transformações geométricas  

2.1. Programas de Matemática e respetivos materiais de apoio  

A partir da análise dos programas oficiais vigentes para o desenvolvimento do 

currículo em Matemática, nos níveis de ensino a que respeita este relatório, concretamente, 

das OCEPE e do PMEB, constata-se a inexistência de qualquer referência explícita ao uso 

do pantógrafo para o auxílio do ensino-aprendizagem da matemática.  

Não obstante, considerando o estudo das transformações geométricas, procuraremos 

deixar nota das aprendizagens em que, implicitamente, se poderá enquadrar o seu uso. 

Ao nível da Educação Pré-escolar, as OCEPE preveem a utilização de recursos que 

permitam à criança desenvolver importantes noções matemáticas, como a designação e 

comparação de tamanhos e formas, nomeadamente de formas geométricas.  
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Não sendo o único recurso disponível para promover tais aquisições, é certo que o 

pantógrafo, dada a sua funcionalidade, tem o potencial de, conforme preconizado pelas 

OCEPE, concorrer para dar corpo à diversidade de materiais com que, através de meios e 

processos distintos, é possível desenvolver as mesmas noções, o que constitui um estímulo 

para a aprendizagem da matemática.  

No que se refere ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, em virtude das alterações 

introduzidas pelo PMEB, assiste-se a uma clara valorização do pensamento geométrico, que 

passa a assumir-se como um dos quatro eixos fundamentais do processo de ensino-

aprendizagem. Nesse contexto, é dada ênfase às transformações geométricas, prevendo-se o 

estudo de diversas transformações geométricas logo desde o 1.º Ciclo, primeiro de forma 

intuitiva e depois com crescente formalização (Ponte et al., 2007; Ponte & Serrazina, 2009).  

Acresce, no 1.º Ciclo do Ensino Básico, o claro destaque dado, no PMEB, não só à 

necessidade de diversificação das tarefas (Ponte & Serrazina, 2009) mas também ao 

recurso a materiais manipuláveis para o estudo da geometria: “o ensino e a aprendizagem 

da Geometria deve, neste ciclo, privilegiar a exploração, a manipulação e a 

experimentação, utilizando objectos do mundo real e materiais específicos, de modo a 

desenvolver o sentido espacial” (Ponte et al., 2007, p. 20).  

Voltemo-nos, agora, para a análise dos materiais de apoio aos programas a ter em 

conta na lecionação da matemática, ao nível do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, considerados pertinentes para o estudo da geometria. 

No âmbito dos materiais de apoio à operacionalização das OCEPE, realça-se a 

brochura Geometria, em que Mendes e Delgado (2008) sublinham a importância de, 

através de ações como deslizar, rodar, refletir (voltar), serem proporcionadas, às crianças, 

atividades para a aplicação de transformações que propiciem contextos de investigação dos 

efeitos da transformação aplicada na posição, forma e tamanho da figura transformada. 

As autoras (Mendes & Delgado, 2008) realçam ainda que, naturalmente associadas 

ao questionamento oral por parte do educador, como forma de levar as crianças a 

verbalizar e a explicar o que fazem e o que observam, as tarefas propostas devem prever a 

manipulação de objetos no espaço e a utilização de materiais diversificados, constituindo 

assim um estímulo para a aprendizagem.  

Relativamente aos materiais de apoio ao PMEB, destaca-se a brochura Geometria e 

Medida no Ensino Básico, em que Breda e outros (2011) consideram que, com a devida 

orientação do docente, os materiais manipuláveis (como o geoplano, o tangram, polydrom, 

formas poligonais ou cubos encaixáveis), para além dos materiais próprios deste tema 
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(como régua, esquadro, compasso, transferidor), podem ter um papel fundamental como 

mediadores na aprendizagem dos diversos temas de geometria.  

A análise do currículo apresentado para os níveis de ensino Pré-escolar e 1.º Ciclo 

do Ensino Básico permite-nos constatar, desta forma, que os programas oficiais e os 

respetivos materiais de apoio (para o tema da geometria) atribuem uma grande importância 

ao uso de recursos manipuláveis, fazendo, inclusivamente, menção explícita a diversos 

materiais concretos. 

Não obstante o relevo conferido aos recursos manipuláveis, constata-se que a 

referência ao pantógrafo é inexistente. O mecanismo, contudo, representa, como nos 

propomos demonstrar ao longo do relatório, uma opção a ter em conta não só para o estudo 

das transformações geométricas (e de outros temas da geometria) mas também para o 

desenvolvimento de outros conteúdos matemáticos e não-matemáticos.  

A título de complementaridade, salvaguardamos, na nossa análise, a tímida 

referência ao pantógrafo na brochura Semelhanças – Proposta de sequência de tarefas 

para o 3.º ciclo (Professores das turmas piloto do 8.º ano de escolaridade, 2009), que faz 

parte dos materiais de apoio ao PMEB para o 3.º Ciclo do Ensino Básico. Numa das tarefas 

propostas sob o título “Noção de Semelhança”, é ilustrada uma ampliação realizada com o 

pantógrafo acompanhada do seguinte texto: 

a última imagem representa a construção de uma ampliação com um pantógrafo. 

Caso haja um destes instrumentos na escola é conveniente deixar os alunos usá-lo 

na construção de ampliações de figuras. Se não existir, explica-se aos alunos o seu 

mecanismo (p. 7) 

 

A respeito desta afirmação, conforme procuraremos pôr em evidência a propósito 

da análise da experiência pedagógica subjacente a este relatório, pensamos que não se 

justifica a não existência de pantógrafos nas escolas, já que a sua construção é bastante 

simples e poderá constituir uma tarefa a propor aos alunos.  

 Programas de Matemática dos séculos XX e XXI (até ao PMEB 2007) 

Detetada a efetiva ausência de qualquer menção ao pantógrafo no PMEB, na 

tentativa de percebermos a importância conferida a este recurso, ao longo da história, no 

currículo oficial da Matemática, em Portugal, direcionámos esforços para a pesquisa da 

referência ao mecanismo nos programas dos séculos XX e XXI (até ao PMEB homologado 

em 2007). 
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Assim, numa breve incursão pelos referidos programas, a primeira referência 

explícita ao pantógrafo surge, em 1974, no programa do 2.º ano do curso geral do ensino 

liceal (correspondente ao atual 8.º ano de escolaridade), a propósito do estudo do tema 

“Homotetia. Semelhança”, no ponto “7.1. Homotetia no plano”, onde se lê: 

Problema: dado um polígono, determinar a sua imagem pela semelhança que aplica 

um lado      em um segmento         (com   transformado em    e   

transformado em   ).  
Observação: no estudo deste problema, admitir que uma semelhança é o produto de 

uma isometria por uma homotetia e que as isometrias são transformações de 

semelhança de razão 1. 

Eventual referência ao pantógrafo (Ministério da Educação e Cultura, 1974, p. 13). 

 

No ano letivo 1976/77, manteve-se o programa anterior, com a mesma referência ao 

pantógrafo (Ministério da Educação e Cultura, 1976, p. 13). 

A terceira referência ao pantógrafo surge no programa de Matemática aprovado, em 

1991, para o 7.º ano, no âmbito do tema “Semelhança de figuras”, no item destinado às 

“Estratégias/Meios”, onde se lê:  

A noção intuitiva de FORMA pode então ser aclarada – duas figuras têm a mesma 

FORMA (são semelhantes) se são geometricamente iguais ou uma é a ampliação da 

outra. 

Será vantajoso usar material diversificado, tal como: Figuras em cartolinas, mapas 

da mesma região em escalas diferentes, ampliação de uma fotocópia ou de uma 

fotografia, geoplano, pantógrafo, retroprojector, etc. (Ministério da Educação, 

1991, p. 21). 

Neste exercício de consulta dos programas nacionais de Matemática do Ensino 

Básico, foi-nos possível, por um lado, constatar que não tem sido dada muita relevância ao 

pantógrafo, enquanto recurso com potencial para auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem da matemática.  

Por outro lado, verificámos que a menção ao uso do mecanismo, nos programas, 

quando existe, ocorre invariavelmente associada aos conteúdos homotetia/semelhança, 

num nível do Ensino Básico (de acordo com a terminologia atual) já avançado. 

2.2. Princípios e normas para a matemática escolar 

Debrucemo-nos agora sobre os Princípios e normas para a matemática escolar. O 

documento propõe, nas normas para a geometria, que os programas de ensino, do Pré-

escolar ao 12.º ano de escolaridade, habilitem os alunos para, entre outras competências, 

aplicar transformações geométricas e usar a simetria para analisar situações matemáticas.  
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Nesse âmbito, o NCTM (2008) defende, ao longo da escolarização, a progressiva 

formalização e sistematização de conhecimentos na exploração de translações, reflexões e 

rotações, através da utilização de espelhos, de dobragens de papel e de representações 

gráficas. Especificamente para os níveis de ensino a que respeita este relatório, prevê que: 

 do Pré-escolar ao 2.º ano de escolaridade, os alunos sejam capazes de reconhecer e 

aplicar translações, reflexões e rotações, e reconhecer e criar formas que tenham 

simetria.  

 do 3.º ao 5.º anos de escolaridade, os alunos sejam implicados em processos que os 

habilitem: a prever e descrever os resultados obtidos por translação, reflexão e 

rotação de figuras bidimensionais; a descrever os movimentos que mostrem a 

congruência de duas figuras; e a identificar e descrever simetria linear rotacional em 

formas e figuras bidimensionais. 

Para o efeito, o NCTM (2008) realça a necessidade de proporcionar aos alunos o 

acesso a uma multiplicidade de ferramentas, de que se salientam recortes, dobragens, 

espelhos, peças de quebra-cabeças, papel quadriculado e ponteado, réguas, blocos 

poligonais e geoplanos, entre outros. Como forma de complementar a exploração de 

materiais concretos, é também aconselhado o uso de ferramentas tecnológicas, 

nomeadamente de programas de geometria dinâmica que permitam, aos alunos, a 

experiência interativa com uma vasta gama de modelos bidimensionais. 

Conforme se verifica, é evidente, nas normas para a geometria, previstas nos 

Princípios e normas para a matemática escolar, a menção a todo um conjunto de materiais 

concretos, assim como o apelo à diversificação do seu uso. Contudo, a referência ao 

pantógrafo, mesmo que ao modelo virtual, é inexistente.  

A este respeito, considerando a perspetiva orientadora para o desenvolvimento dos 

materiais educativos, que é subjacente aos Princípios e normas para a matemática escolar, 

gostaríamos de salientar, de forma muito particular, a notoriedade alcançada pelo MMLAB 

(cf. Capítulo I, ponto 5.4.), que organiza, em diversos países, atividades com máquinas 

matemáticas (inclusivamente com pantógrafos) para os diversos níveis de ensino, desde os 

mais elementares até à formação inicial e contínua de professores. 

Por último, consideramos pertinente deixar uma nota para o facto de a inexistência 

de qualquer referência ao pantógrafo no programa e nos respetivos materiais de apoio, 

motivar, muito provavelmente, sobretudo no caso dos docentes que se limitam a aplicar o 

currículo apresentado, a não utilização do mecanismo na prática letiva.  
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De igual modo, a falta de menção ao mecanismo em determinados subsistemas de 

influência do currículo, de que destacamos, por constituir uma referência para todos os que 

lutam pelo contínuo desenvolvimento da educação matemática, o documento Princípios e 

normas para a matemática escolar, constituirá um obstáculo à disseminação do recurso na 

comunidade escolar, mesmo no caso dos docentes empenhados na gestão flexível do 

currículo. 

3. Outras potencialidades do pantógrafo  

No panorama nacional, como vimos, é inexistente a referência expressa ao 

pantógrafo nos documentos organizadores do currículo prescrito – as OCEPE e o PMEB.  

De igual modo, as ações pedagógicas envolvendo o recurso, aquelas de que vai 

havendo registo, não têm alcançado a notoriedade necessária para assegurar a referência e 

o uso generalizado do sistema articulado na atividade educativa, como, de resto, se tem 

verificado com outros recursos didáticos (por exemplo, o geoplano, polydrom, blocos 

lógicos, espelhos, entre outros).  

Na esfera internacional, porém, a aplicação didática do pantógrafo vem sendo alvo 

de múltiplas investigações, que são reveladoras da polivalência e versatilidade do 

instrumento para a aquisição e mobilização tanto de conceitos como de procedimentos 

essenciais para o desenvolvimento da capacidade de pensar e raciocinar matematicamente. 

Desta forma, se, até ao momento, temos vindo, predominantemente, a canalizar a 

análise das potencialidades do pantógrafo para o estudo das transformações geométricas (e, 

consequentemente, das noções de semelhança e congruência), neste ponto, enveredaremos 

por uma abordagem em que nos propomos pôr em evidência as potencialidades do 

mecanismo para o desenvolvimento de processos matemáticos (ou, de acordo com a 

terminologia usada no PMEB, de capacidades transversais a toda a aprendizagem 

matemática). 

O PMEB define três grandes capacidades transversais à aprendizagem matemática: 

a resolução de problemas, o raciocínio matemático e a comunicação matemática. Além das 

referidas, o PMEB valoriza, ainda, a capacidade de representação e a capacidade de 

estabelecimento de conexões dentro e fora da matemática. 

Ainda que com algumas diferenças, a categorização das capacidades transversais 

proposta no PMEB é, como afirma Kilpatrick (2009), consonante com as normas dedicadas 

aos processos matemáticos estabelecidas pelo NCTM (2008): a resolução de problemas; o 
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raciocínio e demonstração; a comunicação; as conexões; e a representação, que dão ênfase 

às maneiras de adquirir e utilizar os conhecimentos sobre os conteúdos matemáticos que os 

alunos deverão aprender.  

Por uma questão de coerência com o PMEB, a nossa abordagem às potencialidades 

do pantógrafo para o desenvolvimento de processos matemáticos será dividida em dois 

momentos, que pretendemos sincronizar com a categorização proposta nesse documento. 

Assim, no primeiro momento, debruçar-nos-emos sobre as potencialidades do 

pantógrafo para o desenvolvimento das capacidades transversais a toda a aprendizagem 

matemática (a resolução de problemas, o raciocínio matemático e a comunicação 

matemática). 

Considerando que o currículo é influenciado, entre outros subsistemas, pelo 

subsistema técnico-pedagógico, que contempla a atividade de formadores, especialistas e 

investigadores em educação (Sacristán, 2007), iremos abordar o assunto tomando como 

referência o trabalho de investigadores italianos implicados na atividade do MMLAB.  

Como já tivemos a oportunidade de referir, face à projeção alcançada a nível 

internacional, o MMLAB tem contribuído, também em Portugal, ainda que de forma, 

aparentemente, tímida, para a disseminação do uso do pantógrafo. 

No segundo momento, direcionaremos o foco da nossa análise para as 

possibilidades que o mecanismo oferece para o estabelecimento de conexões, dentro e fora 

da Matemática.  

Em ambos os momentos, numa perspetiva de fundamentação da intencionalidade 

da opção de recorrer ao pantógrafo para o desenvolvimento de processos matemáticos, 

procuraremos, com base nas disposições vigentes no PMEB e nos Princípios e normas 

para a matemática escolar, enquadrar a pertinência de se proporcionarem aos alunos 

atividades que permitam o desenvolvimento desses processos. 

3.1. Potencialidades do pantógrafo para o desenvolvimento das capacidades transversais 

à aprendizagem da Matemática 

Existem diversas investigações que exploram as potencialidades do pantógrafo para 

o desenvolvimento das capacidades transversais na aprendizagem matemática, 

nomeadamente para o desenvolvimento do raciocínio matemático, a partir da formulação e 

investigação de conjeturas, da necessária argumentação para justificar ou refutar as 

conjeturas tecidas, e da prova de tais argumentos (que nem sempre ocorre) (Antonini & 
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Martignone, 2011a, 2011b; Banchelli & Martignone, 2012; Bussi et al., 2011; Farroni, 

2010; Fronolli, 2010; Garuti & Martignone, 2010a, 2012; Guerrero & Guerrero, 2011; 

Hoyos & Silfverberg, s.d; Martignone, 2009; Martignone & Antonini, 2009, 2010; 

Vincent, 2002).  

A maioria dos estudos identificados contempla o uso do pantógrafo de Scheiner – 

circunstância que não será alheia ao facto de, como afirma O’Rourke (2011), o pantógrafo 

de Scheiner, relativamente aos demais sistemas articulados, se caracterizar por um 

movimento simples o suficiente para permitir uma compreensão matemática clara e 

completa das suas propriedades e do seu funcionamento. 

Todavia, em alguns casos, os estudos enunciados consideram, igualmente, outros tipos 

de pantógrafos (Figura 27), nomeadamente o pantógrafo para simetria axial (Figura 27a), o 

pantógrafo para simetria central (Figura 27b), o pantógrafo para translação (Figura 27c) e 

o pantógrafo para rotação (Figura 27d), conforme terminologia usada, por exemplo, por 

Martignone e Antonini (2010), e por Zanoli e Martignone (2010). 

 

Pantógrafo para simetria axial  Pantógrafo para simetria central 

 

 

  

Figura 27a  Figura 27b 
   

Pantógrafo de Kemp  
(pantógrafo para translação, ou translator) 

 Pantógrafo de Sylvester   
(pantógrafo para rotação, ou rotor) 

 

 

 

Figura 27c  Figura 27d 

Figura 27: Diferentes pantógrafos, concebidos para modelar diferentes transformações geométricas 
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Salientamos, no entanto, que, apesar de assumirem funções distintas e de 

incorporarem propriedades matemáticas igualmente distintas, de acordo com Bussi e 

outros (2011), e Garuti e Martignone (2010a; 2012), estas máquinas matemáticas (Figura 

27), independentemente do nível de ensino em que sejam usadas, pressupõem (com as 

necessárias adaptações) um esquema de utilização similar, que é baseado em quatro 

questões-chave: 

 Como é que a máquina é feita?  

 O que é que a máquina faz?  

 Porquê é que máquina faz o que faz? 

 O que aconteceria se...? 

 

Grande parte das investigações acerca da exploração das potencialidades do 

pantógrafo para o desenvolvimento das capacidades transversais à aprendizagem 

matemática decorre da exploração de máquinas matemáticas pertencentes à coleção do 

MMLAB. 

A investigação dos processos cognitivos implicados na exploração das máquinas 

matemáticas é uma tendência que começou a desenhar-se no seio do MMLAB, no 

desenvolvimento do Projeto “Laboratori delle Macchine Matematiche per l’Emilia 

Romagna” (MMLAB-ER), a partir do ano de 2005, conduzida pelos investigadores 

Francesca Martignone e Samuele Antonini, sendo considerada de grande interesse, em 

Itália (Bussi & Maschietto, 2010; Martignone, 2009).  

O MMLAB-ER foi desenvolvido, na região de Emilia Romagna, em Itália, com 

vista à introdução de uma abordagem laboratorial na didática da matemática, e, portanto, 

orientado para a formação de professores em serviço no sentido para promover a 

experimentação em sala de aula (Bussi & Maschietto, 2010; Garuti & Martignone, 2012; 

Martignone, 2011b). 

É opinião dos referidos investigadores (Martignone & Antonini, 2010) que as 

atividades com máquinas matemáticas são muito ricas do ponto de vista educacional e 

cognitivo, e que, em particular, o uso de pantógrafos revela potencialidades notáveis para, 

em qualquer nível de ensino, auxiliar a aquisição de conceitos matemáticos importantes e 

favorecer a formulação de conjeturas e o desenvolvimento de processos de argumentação e 

prova.  

Face ao exposto, não obstante o mérito das demais investigações sobre o tema, 

iremos centrar-nos na análise das potencialidades do pantógrafo para o desenvolvimento das 
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capacidades transversais, tomando como referência as publicações de Martignone e 

Antonini (2009, 2010), e Antonini e Martignone (2011a, 2011b)
3
, que constituem 

referências para qualquer estudo sobre essa matéria. 

Como veremos, em seguida, nessas publicações, os autores apresentam uma análise 

detalhada dos processos matemáticos envolvidos na manipulação das máquinas matemáticas, 

mais especificamente de máquinas geométricas como o pantógrafo de Sheiner. 

3.1.1. O contributo de Francesca Martignone e Samuele Antonini  

Nos próximos parágrafos, vamos deter-nos na análise dos três estudos que 

anteriormente referimos (Martignone & Antonini, 2009, 2010; Antonini & Martignone, 

2011a, 2011b), com vista a pôr em evidência de que forma concreta as atividades com 

pantógrafos constituem contextos férteis para o desenvolvimento das capacidades 

transversais. 

De acordo com os objetivos educacionais das atividades com máquinas matemáticas, 

Martignone e Antonini (2010) salientam, como linhas orientadoras da investigação, a 

análise dos processos cognitivos desencadeados, pelos alunos: na exploração de problemas 

abertos (em particular, do problema de identificar as leis matemáticas que explicam o 

funcionamento de determinada máquina); na formulação e investigação de conjeturas 

apoiadas em processos de argumentação e prova; e na construção de conceitos (como o 

conceito de transformações geométricas). 

Os sujeitos participantes na investigação são os mesmos nos três estudos: três 

professores estagiários, dois estudantes universitários e um jovem investigador em 

matemática. Todos estes sujeitos estavam familiarizados com a Geometria Euclidiana e 

com a resolução de problemas, porém, não detinham qualquer conhecimento específico 

acerca das máquinas manipuladas – condições consideradas necessárias para a recolha de 

observações da completa exploração da máquina.  

O método adotado para a investigação, nos três estudos, foi a entrevista clínica – 

aqui considerada enquanto técnica de acesso às estruturas cognitivas do aluno em 

                                                             
3 Estas publicações, referentes ao ensino-aprendizagem da matemática por meio de instrumentos 

(particularmente de pantógrafos), correspondem a três estudos, que se articulam de forma sequencial, 

configurando uma investigação mais alargada, realizada no âmbito do projeto Instrumentos e representações 

no ensino e aprendizagem da matemática: teoria e prática (PRIN2007B2M4EK). Salientamos que a data de 

publicação do primeiro estudo (Martignone & Antonini, 2010) é posterior à data de publicação do segundo 

estudo (Martignone & Antonini, 2009). O terceiro estudo conta com duas publicações (Antonini & 

Martignone, 2011a, 2011b). 
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determinada área de conteúdo, para proporcionar uma intervenção pedagógica 

diferenciada, tendo em vista facilitar a aprendizagem (Moreira & Silveira, 1993) –, 

baseada em problemas abertos, em que os sujeitos foram solicitados a explorar a máquina e 

a expressar, ao mesmo tempo, o seu raciocínio em voz alta. Essas entrevistas foram 

registadas em suporte vídeo.  

Depois de lhes ter sido explicado que as máquinas a serem exploradas eram 

pantógrafos usados para modelar transformações geométricas, os sujeitos foram solicitados 

a: a) identificar a transformação geométrica modelada pelo sistema articulado; b) explicar 

como a máquina realiza essa transformação; c) provar a relação existente entre as 

propriedades da máquina e a transformação geométrica implementada.  

Curiosamente, nos três estudos, para sustentar os resultados em discussão, são 

apresentadas transcrições de excertos de entrevistas em que ocorre a exploração do 

pantógrafo de Scheiner. 

 Primeiro estudo  

No primeiro estudo, ainda em fase inicial da investigação, Martignone e Antonini 

(2010) propõem uma classificação (até então inexistente) dos esquemas de utilização de 

pantógrafos para transformações geométricas. 

Essa classificação, considerada de grande utilidade para analisar a exploração do 

mecanismo, isto é, a interação entre o sujeito e a máquina, é desenvolvida a partir da 

observação da utilização de pantógrafos por parte dos sujeitos implicados na investigação. 

A classificação que os autores desenvolvem é apresentada em duas categorias:  

 esquemas de utilização relacionados com os componentes do sistema articulado: a 

identificação das articulações, dos pontos fixos, dos pontos móveis, dos pontos de 

desenho, das figuras geométricas identificadas na estrutura do mecanismo e da relação 

entre elas, a medição do comprimento das hastes, a análise dos desenhos feitos pelo 

pantógrafo, a alteração das posições de articulação do mecanismo;  

 esquemas de utilização relacionados com os movimentos da máquina: quando estática, 

para a análise de determinada configuração; e em movimento contínuo, para análise de 

propriedades constantes ou variáveis. 

 

Para este estudo, os autores tomam como referência o quadro teórico proposto por 

Rabardel (1995) e por Béguin e Rabardel (2000), que, no estudo das atividades mediadas 
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com instrumentos, concebem os instrumentos como realidades psicológicas e sociais. Esta 

perspetiva tem sido integrada no quadro das atividades com máquinas matemáticas, com 

base na Teoria de Mediação Semiótica, traduzida do inglês Theory of Semiotic Mediation 

(TSM) proposta por Bussi e Mariotti (2008).   

Nesta perspetiva, um instrumento (distinto do objeto material – o artefacto) é 

considerado uma entidade híbrida, que incorpora tanto os componentes típicos do artefacto 

como os componentes esquemáticos, denominados esquemas de utilização – estruturas 

ativas em que as experiências passadas são incorporadas e organizadas de tal forma que se 

tornam uma referência para interpretar novos dados. 

 Segundo estudo 

No segundo estudo, Martignone e Antonini (2009) põem em evidência a forma 

como a classificação dos esquemas de utilização do pantógrafo (desenvolvida no primeiro 

estudo) se revela uma ferramenta interpretativa eficiente para observar, descrever e analisar 

os processos implicados na exploração do instrumento: da transformação que modela e das 

propriedades que incorpora. 

Realça-se que o termo exploração é entendido como o processo conducente à 

formulação de uma conjetura que, neste caso, visa explicar o funcionamento do 

pantógrafo, após a identificação da transformação que modela.  

Os autores salientam que, depois de identificados os esquemas de utilização a que o 

sujeito recorre durante a exploração da máquina, é possível analisar a sequência desses 

esquemas e a sua relação. 

Desta forma, na análise do excerto da entrevista a um dos sujeitos da investigação, 

os autores começam por identificar os diferentes esquemas de utilização, para, em seguida, 

se debruçarem sobre a forma como esses esquemas se desenvolvem, interagem e ampliam 

as estratégias de exploração. 

Defende-se, neste estudo, que as estratégias de exploração do sistema articulado se 

ampliam à medida que os esquemas de utilização da máquina se desenvolvem e interagem, 

precipitando a geração de uma conjetura, que, neste caso, de acordo com as tarefas 

propostas aos sujeitos da investigação, se centra na identificação da transformação 

modelada pela máquina e do porquê de a máquina modelar essa transformação.  
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 Terceiro estudo 

A oportunidade e a pertinência atribuídas a este estudo fizeram com que, em menos 

de meio ano, marcasse presença em dois eventos de referência para a comunidade escolar, 

no que refere à matemática: o 7.º Congresso da Sociedade Europeia de Investigação em 

Educação Matemática [CERME7] (Antonini & Martignone, 2011b); e a 35.ª Conferência 

do Grupo Internacional de Psicologia da Educação Matemática [PME35] (Antonini & 

Martignone, 2011a). 

Neste estudo, os autores, Antonini e Martignone (2011a, 2011b), analisam a 

evolução dos esquemas de utilização do pantógrafo e a sua relação com os processos de 

argumentação e prova, bem como com os recursos culturais dos sujeitos.  

De igual modo, tomando como referência o quadro teórico que diversos autores 

(Boero, 2007; Garuti et al., 1996; Garuti et al., 1998; Mariotti et al., 1997; Pedemonte, 

2002) definem como Unidade Cognitiva (do inglês Cognitive Unity), Antonini e Martignone 

(2011a, 2011b) investigam a (des)continuidade entre os processos de argumentação e 

prova desenvolvidos, durante a exploração da máquina, para suportar conjeturas acerca da 

transformação que esta modela e da justificação para que ocorra. 

Sem esquecer a diferença entre argumentação e demonstração, realçada por Duval 

(1992-1993), à luz da Teoria da Unidade Cognitiva, considera-se que, em problemas abertos 

(em que os sujeitos são solicitados a produzir uma conjetura, e a gerar uma argumentação e 

uma prova que suporte essa conjetura), a continuidade entre a argumentação e a subsequente 

prova matemática pode ocorrer ou não, motivando, respetivamente, a consequente 

continuidade ou rutura. No sentido de ultrapassar a falha cognitiva a que se assiste no último 

caso, é realçada a necessidade de identificação dos fatores na sua origem. 

De acordo com Antonini & Martignone (2011a, 2011b), a prova matemática de 

uma afirmação (necessariamente ligada a uma teoria ou a um quadro teórico em que faz 

sentido) consiste numa sequência lógica de proposições que atesta a validade dessa mesma 

afirmação; por sua vez, a argumentação consiste no propósito retórico de convencer 

alguém da verdade ou falsidade de uma afirmação, podendo, em geometria, estar 

relacionada com aspetos figurativos, sem referência a qualquer teoria. 

Nesse enquadramento, Antonini e Martignone (2011a, 2011b) constatam que, nem 

todos os argumentos produzidos para suportar uma conjetura que justifique a 

transformação geométrica modelada pelo pantógrafo, conduzem à construção de uma 

prova. 
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Assim, com base na análise da argumentação produzida durante a exploração de 

pantógrafos para transformações geométricas, os autores verificam que a argumentação 

gerada está intimamente relacionada com três elementos: 

a) os desenhos traçados pelo pantógrafo – a argumentação é produzida com base 

no resultado da transformação modelada, decorrendo da comparação dos 

desenhos feitos pelo pantógrafo; 

b) a estrutura da máquina – a argumentação centra-se em elementos da estrutura 

do mecanismo em posições estáticas, sendo considerados componentes 

figurativos e componentes conceptuais (Fiscbein, 1993 citado por Antonini & 

Martignone, 2011a, 2011b) (cf. Capítulo I, ponto 2.1.);  

c) o movimento da máquina – a argumentação diz respeito às propriedades 

dinâmicas  do sistema articulado, por exemplo, certas propriedades do movimento. 

 

Os autores notam, ainda, que o mesmo sujeito pode propor mais do que um tipo de 

argumentação, algo que é comum em tarefas que requerem a produção de uma conjetura e 

de uma prova, que implicam argumentos com diferentes propósitos: produzir, testar, 

suportar e provar uma conjetura.  

Na validação da conjetura formulada, a argumentação que tende a ser mais bem-

sucedida é aquela que integra a referência aos diferentes elementos, por ser mais completa 

e ter em conta diferentes perspetivas da máquina e do seu uso. 

Salienta-se, todavia, que a argumentação relacionada com os desenhos traçados 

pela máquina, muito comum na atividade de estudantes, pouco experientes, (que, por 

exemplo, afirmam que o pantógrafo de Scheiner modela uma dilação, porque um dos 

desenhos realizados pela máquina aparece como uma ampliação do outro), é usada por 

sujeitos mais experientes (do ponto de vista da bagagem cultural matemática) apenas 

quando têm dificuldade em identificar a lei matemática incorporada na máquina.  

Este facto leva a considerar que não só a familiaridade com as máquinas mas 

também a cultura matemática promovem a emergência e o desenvolvimento de diferentes 

tipos de argumentação. Além da relação entre a evolução dos esquemas de utilização e a 

ampliação dos processos argumentativos, confirma-se, assim, a relação destes dois aspetos 

com os recursos culturais do sujeito. 

Desta forma, é levantada a hipótese de que a argumentação referente aos 

componentes conceptuais da estrutura da máquina possa ser a mais favorável à unidade 

cognitiva entre a argumentação e a prova.  
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No caso da argumentação produzida com base nos restantes elementos, de acordo 

com os autores, parece plausível assistir-se a uma falha, que motiva a rutura, ou 

descontinuidade cognitiva.  

No caso especial da argumentação baseada no movimento, que normalmente 

conduz a outras argumentações que explicam o movimento através da estrutura do sistema 

articulado, a unidade cognitiva pode ou não ocorrer.   

 Conclusões da investigação  

A investigação acerca das potencialidades dos pantógrafos para o desenvolvimento 

de processos matemáticos, produzida, sequencialmente, nos três estudos que analisámos 

anteriormente, revela conclusões que apontam, essencialmente, para três direções. 

Por um lado, os autores realçam que as atividades com máquinas matemáticas, de 

acordo com os objetivos que lhes são inerentes, envolvem os sujeitos em importantes 

processos cognitivos dos quais salientamos:  

 a resolução de problemas abertos (em particular do problema de identificação 

das leis geométricas intrínsecas ao funcionamento da máquina);  

 a formulação de conjeturas, argumentação e prova;  

 a construção de conceitos (por exemplo, o conceito de transformação 

geométrica).  

 

Por outro lado, tendo em consideração a (des)continuidade entre a argumentação e 

a prova na validação de conjeturas produzidas durante a exploração das máquinas, os 

autores sublinham a importância da intervenção do entrevistador na orientação dos sujeitos 

para a construção da prova. Algumas intervenções do entrevistador, sobretudo quando 

feitas para dar ênfase a argumentações que os estudantes não geram espontaneamente, 

revelam-se fulcrais nas atividades com máquinas matemáticas que visam estimular e 

desenvolver processos de argumentação e prova. 

Por outro lado, ainda, os autores salientam que os estudos desenvolvidos oferecem, 

aos professores, ferramentas úteis (até então inexistentes) para projetar atividades 

educativas com máquinas matemáticas vocacionadas tanto para o ensino de alguns tópicos 

da geometria como para desenvolver atitudes explorativas e argumentativas. Essas 

ferramentas poderão ser, igualmente, úteis para o planeamento de processos de mediação 
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da interação do estudante com a máquina adequados às suas necessidades, e à otimização 

dos processos envolvidos nessa exploração.  

Efetivamente, ainda numa fase inicial da investigação, Martignone (2009) fazia 

notar que os estudos até então produzidos haviam já aberto perspetivas para a projeção de 

tarefas e de percursos de ensino (usados na formação contínua de professores da escola 

primária e secundária e em atividades de laboratório para diferentes níveis de ensino), 

promovendo, desta forma, a exploração dos processos que são próprios das at ividade com 

máquinas matemáticas (particularmente dos pantógrafos para transformações geométricas). 

À data, a autora (Martignone, 2009) notava, ainda, que as máquinas matemáticas, 

através de intervenções oportunas, integradas em percursos didáticos projetados com 

objetivos e com uma metodologia adequados, revelam potencialidades interessantes: são 

eficazes para introduzir e elaborar novos conceitos matemáticos; para consolidar 

competências e conhecimentos ligados à geometria euclidiana; e, também, para estimular e 

desenvolver a discussão e a argumentação em estudantes de diversos níveis de ensino.  

3.1.2. Fundamentação da intencionalidade da opção de recorrer ao pantógrafo para o 

desenvolvimento das capacidades transversais 

Como vimos, as atividades com pantógrafos permitem desenvolver importantes 

processos matemáticos, de entre os quais Martignone e Antonini (2009) identificam a 

resolução de problemas, a geração de conjeturas, argumentação e prova, e a construção de 

conceitos.  

Complementarmente, Maschietto e Bussi (2011) consideram que as máquinas 

matemáticas são boas candidatas para equipar as aulas de matemática com experiências 

matemáticas significativas, onde a prática (manipulação e experimentos reais) e a teoria 

(elaboração de definições, produção de conjeturas e construção de provas) estão 

estritamente entrelaçadas numa perspetiva histórico-cultural, que culmina com a atual 

tendência para a exploração de máquinas concretas através de modelos criados em 

ambientes de geometria dinâmica. 

Constata-se, desta forma, que o pantógrafo constitui um recurso propício para o 

desenvolvimento de tarefas e percursos de ensino-aprendizagem em várias competências, 

para além das capacidades transversais consideradas no PMEB, são trabalhadas de forma 

integrada e significativa.  
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Posto isto, atendendo à importância de fundamentar a intencionalidade das opções 

educativas e à ênfase dada, no PMEB, às capacidades transversais, procuraremos, ainda 

que de forma abreviada, proceder à abordagem dos pressupostos em que se baseia a 

recomendação para o desenvolvimentos dessas capacidades transversais.  

Para o efeito, tomaremos como referência o enquadramento curricular proposto, 

nesse âmbito, por Ponte e outros (2007) e pelo NCTM (2008). Quando considerado 

oportuno, recorreremos, igualmente, a outras referências específicas sobre o tema.  

 Resolução de problemas 

A resolução de problemas implica o envolvimento numa tarefa cujo método de 

resolução não é conhecido antecipadamente, e pressupõe-se acompanhada da necessária 

reflexão acerca dos raciocínios desenvolvidos (NCTM, 2008). 

Na conceção de Vale e Pimentel (2004) a resolução de problemas é um processo 

que envolve o levantamento de questões, a análise de situações, a realização de esquemas, 

a formulação de conjeturas, a tomada de decisões, a que acresce, na matemática escolar, a 

organização da informação, o conhecimento de estratégias e das diferentes formas de 

representação, a tradução de linguagens, a mobilização de conhecimentos, a interpretação 

da solução e uma gestão e controlo de todos estes elementos. 

 O NCTM (2008) realça que a resolução de problemas é fundamental para a 

aquisição de modos de pensar, hábitos de persistência e curiosidade, e confiança perante 

situações desconhecidas, muito úteis fora da aula de matemática, pondo em evidência a sua 

dupla valência: como objetivo da aprendizagem matemática e como importante meio de 

aprender matemática.  

No PMEB, a resolução de problemas é vista como uma capacidade matemática 

fundamental que os alunos devem desenvolver, para adquirirem desembaraço a lidar com 

problemas matemáticos e também com problemas relativos a contextos do seu dia-a-dia e 

de outros domínios do saber. 

Todavia, estudos nacionais e internacionais mostram que em Portugal ainda se está 

longe de conseguir um dos grandes objetivos que é a formação de alunos matematicamente 

competentes na resolução de problemas (Serrazina, s.d.).  

Os dados divulgados no Programme for International Student Assessment (PISA) 

2006 revelam que, numa escala de 6 níveis (em que o nível 6 é alcançado num patamar 

superior a 707.81), o nível médio de desempenho global, dos alunos portugueses, a 
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literacia matemática, se situa no nível 2 (atingindo o valor 466, coincidente com o valor 

divulgado no PISA 2003) (Pinto-Ferreira, 2007). 

Os resultados, obtidos em 173 escolas portuguesas, junto de 5109 alunos, do 7.º ao 

11.º ano de escolaridade (com uma idade média de 15 anos), enquadram Portugal 

estatisticamente abaixo da média da Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OCEDE), definida entre os valores 495 e 504, ou seja, entre o nível 3 e o 

nível 4 (Pinto-Ferreira, 2007). 

Com vista a percebermos de que forma estes dados se relacionam com a resolução 

de problemas (mas também com o raciocínio matemático e com a comunicação 

matemática), atentemos na seguinte citação: 

o conceito de literacia tal como é utilizado no PISA remete para a capacidade dos 

alunos aplicarem os seus conhecimentos e analisarem, raciocinarem e comunicarem 

com eficiência, à medida que colocam, resolvem e interpretam problemas numa 

variedade de situações concretas (Pinto-Ferreira, 2007, p. 6). 

 

A descrição daquilo que um aluno com nível de desempenho 2 tipicamente sabe é 

descrito da seguinte forma: 

Um aluno com nível de desempenho 2 possui conhecimentos científicos suficientes 

para conseguir fornecer explicações de situações familiares e tirar conclusões 

através de uma investigação simples. São ainda capazes de fazer interpretações 

muito simples de resultados de processos de investigação ou de um determinado 

problema (Pinto-Ferreira, 2007, pp. 65-66). 

 

Fazendo uma retrospetiva de estudos precedentes, verificamos que os resultados 

insatisfatórios, ao nível da matemática, em Portugal, são uma herança cultural, com um 

passado pouco promissor.  

A título de exemplo, o Terceiro Estudo Internacional de Matemática e Ciências 

(TIMSS) revelava, em 1995, que, num total de 41 países de todo o mundo, Portugal era o 

país que, num teste de aptidão matemática, aplicado a alunos do 7.º e 8.º anos de 

escolaridade (com uma idade média de 13 anos), apresentava os mais fracos resultados 

(Comissão Europeia, 2000; Direção-Geral de Educação, s.d.). 

O teste destinava-se a avaliar, entre outras competências, a capacidade dos alunos 

para lidar com símbolos, termos e modelos matemáticos, bem como as suas capacidades em 

matéria de pensamento matemático e resolução de problemas (Comissão Europeia, 2000).  

O teste foi aplicado em 143 escolas portuguesas, a 6754 alunos. No 7.º ano, a 

percentagem de respostas certas foi de 37%. No 8.º ano, a percentagem de respostas certas 

foi de 43% (Comissão Europeia, 2000; Direção-Geral de Educação, s.d.). 
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Comparados os resultados do teste relativo aos 7.º e 8.º anos de escolaridade com 

os resultados do 4.º ano de escolaridade, também disponíveis no TIMSS, observa-se um 

padrão de resultados muito semelhante em termos das posições relativas dos países. Isto 

sugere que as capacidades relativas em matemática são estabelecidas numa fase precoce do 

processo educativo (Comissão Europeia, 2000). 

Na conceção de Pólya (1945), aprende-se a resolver problemas resolvendo 

problemas, e sem a capacidade de resolver problemas, a utilidade e o poder das ideias, do 

conhecimento e das capacidades matemáticas ficam seriamente limitados.  

Esta perspetiva fundamenta a pertinência da opção de incluir o pantógrafo na 

atividade educativa desenvolvida com os alunos para a prática da resolução de problemas. 

 Raciocínio matemático 

Nas normas de processo estabelecidas, pelo NCTM (2008), para o raciocínio e 

demonstração (processo que facilmente se associa à capacidade transversal designada, no 

PMEB, como raciocínio matemático), considera-se, que, do Pré-escolar ao 12.º ano de 

escolaridade, os alunos deverão desenvolver competências que lhe permitam: 

 reconhecer o raciocínio e a demonstração como aspetos fundamentais da matemática; 

 formular e investigar conjeturas matemáticas; 

 desenvolver e avaliar argumentos e provas matemáticos; 

 selecionar e usar diversos tipos de raciocínio e métodos de demonstração. 

 

A capacidade de raciocinar matematicamente – essencial para a compreensão 

matemática (NCTM, 2008) – desenvolve-se, de acordo com Ponte e outros (2007), através 

de experiências que proporcionem aos alunos oportunidades que estimulem o seu 

pensamento, envolvendo, nos primeiros níveis de ensino, a formulação e teste de 

conjeturas e, numa fase mais avançada, a sua demonstração, que, como afirma o NCTM 

(2008), consiste na produção de argumentos baseados na dedução rigorosa e lógica de 

conclusões a partir de hipóteses iniciais. 

Sem a pretensão de negar o valioso contributo que a intuição pode ter na 

investigação e na aprendizagem matemática, Hirst (2004) defende, precisamente, que uma 

das características do raciocínio matemático é a sua fundamentação na lógica – uma 

ferramenta com uma estrutura claramente dedutiva, usada para codificar as descobertas 

matemáticas numa forma aceite por todos.  
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No que se refere ao desenvolvimento desta capacidade transversal, tanto no PMEB 

como nas Princípios e normas para a matemática escolar, é atribuído um papel importante 

ao questionamento por parte do professor, que deverá empenhar-se em promover situações 

de partilha e debate, nas quais os alunos sejam encorajados a expressar e a desenvolver as 

suas ideias, e a clarificar e organizar os seus raciocínios de forma coerente, introduzindo, 

progressivamente, na sua argumentação propriedades e relações matemáticas.  

Considera-se, em ambos os documentos (Ponte et al., 2007; NCTM, 2008), que, 

desde as suas primeiras experiências no campo da matemática, as crianças devem ser 

habituadas a responder a questões como: Porque é que (achas que) isso acontece?, O que 

acontece se...?, sendo fundamental que desenvolvam o entendimento de que não basta dar 

uma resposta, mas é preciso também saber justificá-la.  

 Comunicação matemática 

A comunicação matemática envolve as vertentes oral e escrita, incluindo o domínio 

progressivo da linguagem simbólica própria da matemática (Ponte et al., 2007).  

Para o desenvolvimento desta capacidade, é importante que se promova a leitura e 

interpretação de enunciados matemáticos (escritos ou verbais) e, também, a realização de 

tarefas que integrem a escrita de pequenos textos e a verbalização de raciocínios. É 

igualmente importante que os alunos sejam encorajados a expor dúvidas ou dificuldades, a 

colocar questões e a opinar sobre os seus erros e sobre o dos colegas (Ponte et al., 2007).  

Quando desafiados a pensar e a raciocinar sobre a matemática, e a comunicar as 

ideias daí resultantes, oralmente ou por escrito, os alunos aprendem a ser claros e 

convincentes, o que contribui para a organização, clarificação e consolidação de ideias, tanto 

quanto para a construção de significado e, ainda, para a sua divulgação (NCTM, 2008). 

As atividades que promovem o desenvolvimento da comunicação matemática 

ajudam os alunos a desenvolver e a dar valor à precisão da linguagem para exprimirem 

ideias matemáticas (NCTM, 2008). 

No desenvolvimento desta capacidade, compete ao professor o importante papel de 

formular questões que estimulem o pensamento dos alunos e conduzam o seu discurso para 

a consecução das aquisições visadas. 

Contrariamente ao que acontece com as restantes capacidades transversais 

(resolução de problemas e raciocínio matemático), para cujo desenvolvimento as 

potencialidades do pantógrafo foram amplamente exploradas, na análise dos estudos de 
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Martignone e Antonini (2009, 2010), e Antonini e Martignone (2011a, 2011b), 

relativamente à comunicação matemática, consideramos que essa relação, por falta de 

referência explícita, não terá ficado clara. Face ao exposto, recordamos que os estudos 

referidos foram desenvolvidos recorrendo à entrevista clínica, baseada em problemas 

abertos, em que os sujeitos foram solicitados a explorar a máquina e a expressar, ao mesmo 

tempo, o seu raciocínio em voz alta. 

Para corresponderem ao que lhes foi solicitado, os sujeitos da investigação foram 

implicados em diversas ações propícias ao desenvolvimento da comunicação matemática, 

nomeadamente: 

 interpretar o enunciado que lhes foi proposto na colocação do problema; 

 comunicar as suas ideias ao entrevistador, o que implicou a construção de 

enunciados verbais para expressar as suas ideias e raciocínios. 

 

Por outro lado, vimos a propósito do papel do professor no desenvolvimento da 

comunicação matemática, que este tem a importante missão de estimular o pensamento dos 

alunos e de conduzir o seu discurso para a consecução das aquisições visadas. É 

precisamente essa a conclusão a que chegam Antonini e Martignone (2011a, 2011b), ao 

constatarem a importância da intervenção do entrevistador na orientação dos sujeitos para a 

construção da prova, que certos elementos do pantógrafo, considerados na argumentação, 

não contribuem para gerar espontaneamente.  

Por fim, um dos efeitos práticos da implicação dos sujeitos da investigação 

(Martignone & Antonini, 2009, 2010; Antonini & Martignone, 2011a, 2011b), neste 

processo de comunicação matemática, foi, seguramente, a construção do conceito de 

pantógrafo (até então, desconhecido pelos sujeitos) e a consolidação do conceito de 

transformação geométrica (que os sujeitos foram ‘obrigados’ a analisar por um outro 

prisma, o pantógrafo). 

3.1.3. Desenvolvimento das capacidades transversais, em atividades com recurso ao 

pantógrafo, em níveis de ensino elementares 

Previamente, com base nos estudos de Martignone e Antonini (2009, 2010), e 

Antonini e Martignone (2011a, 2011b), expusemos as potencialidades do pantógrafo para o 

desenvolvimento das capacidades transversais no âmbito de numa investigação realizada 

com três professores estagiários, dois estudantes universitários e um jovem investigador 

em matemática. 
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Neste ponto, direcionaremos o foco da nossa atenção para a forma como essas 

capacidades transversais podem, também, ser desenvolvidas nos níveis de ensino 

elementares, nomeadamente, naqueles em que decorreu a experiência de ensino-

aprendizagem respeitante a este relatório, o Pré-escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

A nossa abordagem terá em conta um conjunto de fatores, sobre os quais nos 

debruçaremos em seguida, que agrupamos em duas categorias: 

 evidências de atividades direcionadas para o trabalho com alunos de níveis de ensino 

elementares, em contexto de sala de aula, que contemplam o recurso ao pantógrafo e 

nas quais as capacidades transversais são desenvolvidas;  

 evidências de contextos de formação inicial e contínua de docentes de níveis de 

ensino elementares direcionados para a exploração do pantógrafo enquanto recurso 

didático com potencialidades para a ativação e desenvolvimento das capacidades 

transversais a toda a aprendizagem matemática. 

 Em contexto de sala de aula  

Numa primeira impressão, poderá saltar à vista o desfasamento entre o nível 

académico dos sujeitos implicados na investigação anteriormente referida (Martignone & 

Antonini, 2009, 2010; Antonini & Martignone, 2011a, 2011b) e aquele em que se situam 

as crianças e alunos da experiência de ensino-aprendizagem a que refere este relatório.  

Todavia, consideramos que, com a necessária adequação das tarefas às especificidades 

dos níveis de ensino em questão e com o devido apoio do docente, os alunos poderão, em 

atividades com o pantógrafo, encontrar um contexto profícuo para, conforme estabelecido 

pelo NCTM (2008), logo desde os primeiros anos de escolaridade, formularem e explorarem 

conjeturas, e aprenderem a raciocinar cuidadosamente sobre as noções geométricas. 

A nossa convicção é sustentada, por um lado, pela experiência de ensino-

aprendizagem que foi constituída tema deste relatório, por outro lado, pelo relato das 

iniciativas realizadas, com recurso a pantógrafos, em escolas primárias, em Itália, no 

âmbito do MMLAB-ER, apresentadas por Garuti e Martignone (2010b).  

a. A experiência de ensino-aprendizagem que é tema deste relatório 

Sobre a experiência de ensino-aprendizagem a que refere este relatório debruçar-

nos-emos, adiante, em capítulo próprio.  
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No desenvolvimento desse capítulo, propomo-nos relatar a sequência formativa 

dinamizada, desde a planificação, passando pelo desenvolvimento junto dos alunos, até à 

respetiva avaliação, pondo em evidência, entre outros aspetos, a forma como as 

capacidades transversais foram trabalhadas nos contextos em que foram aplicadas. 

b. Atividades realizadas, com recurso a pantógrafos, em contexto de escola primária, em Itália 

De entre as diversas atividades desenvolvidas, em contexto de escola primária, em 

Itália, no âmbito do MMLAB-ER (Garuti & Martignone, 2010b), destacamos aquela que é 

testemunhada por Ferrari (2010), cuja realização se centrou na exploração do pantógrafo 

para a simetria axial, numa turma de IV Classe da Escola Primária, em Bolonha, com o 

objetivo de promover o estudo das propriedades e construção de figuras geométricas.  

Essa atividade, cujo registo, em virtude do interesse de que se reveste para o tema 

em estudo, fazemos constar em anexo (Anexo 5), foi realizada no âmbito da prática de 

laboratório intitulada “Exploro, construo e transformo polígonos”, que, entre outros 

instrumentos, implicou o uso do pantógrafo para simetria axial.  

O excerto, que a seguir se transcreve, da apresentação dessa experiência 

pedagógica, da autoria de Ferrari (2010), a docente responsável pela sua dinamização, 

comprova, claramente a ênfase dada à ativação das capacidades transversais a partir do 

estudo de conteúdos da geometria:  

A experiência visa propor aos alunos uma geometria caracterizada por situações 

ricas, motivadoras e significativas em que os alunos sejam ativamente envolvidos e 

em que se procura promover o equilíbrio entre as etapas operativas e a gradual 

sistematização teórica, favorecendo a passagem gradual da evidência visual à 

argumentação rigorosa. Pretende-se valorizar o uso da linguagem e do raciocínio 

matemático como instrumento para a interpretação do real, não como bagagem de 

noções abstratas, na certeza, porém, de que a aquisição de uma linguagem rigorosa 

é um objetivo a longo prazo e uma conquista alcançada pelos alunos, com suporte 

do professor, a partir de produções verbais concretas postas em confronto e em 

discussão na turma. Neste contexto, os conteúdos matemáticos em jogo (escolhidos 

de acordo com o ano de escolaridade em questão, os programas ministeriais e os 

interesses específicos do professor) são: o estudo dos elementos básicos e das 

principais propriedades geométricas de um polígono, […] o estudo da 

transformação geométrica simetria axial através do pantógrafo para simetria axial 

[…] [tradução nossa] (Ferrari, 2010, p. 122). 
 

 

Também nos objetivos, abaixo transcritos, enunciados, por Ferrari (2010), para a 

sequência didática é notável a orientação para, por meio da exploração de instrumentos, 
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nomeadamente do pantógrafo para simetria axial, promover o desenvolvimento de 

múltiplos conteúdos e das capacidades transversais: 

  Aprofundar, através da atividade de exploração, os elementos significativos e as 

principais propriedades geométricas de um polígono; 

  Descrever, analisar e classificar polígonos; 

  […]; 

  Aprofundar a transformação geométrica simetria axial através do pantógrafo para 

simetria axial; 

  Desenvolver a prática reflexiva e argumentativa através de atividades de 

observação, exploração e manipulação, dando o justo valor à aprendizagem 

cooperativa, à didática laboratorial e ao percurso de problem solving; 

  Produzir conjeturas simples, justificando as respetivas ideias. Verificar a 

conjetura produzida, seja empiricamente seja mediante argumentação, seja 

recorrendo a eventuais contra-exemplos; 

  Construir, em discussão, um texto coletivo que descreva de modo suficiente e 

preciso; 

  Utilizar e construir uma linguagem científica apropriada à situação; 

  Respeitar os diversos estilos cognitivos, valorizando a experiência e a consciência 

dos alunos; 

  Afinar a manualidade e a coordenação visual-manual [tradução nossa] (Ferrari, 

2010, p. 123). 

 

Nesta atividade, de acordo com Ferrari (2010), os sucessos da aprendizagem 

situam-se ao nível: do melhoramento da argumentação e do uso de uma linguagem 

apropriada (decorrentes dos muitos momentos de enriquecimento e de reflexão linguística 

promovidos); da interiorização bem-sucedida da estrutura da máquina e da resposta à 

questão O que faz a máquina?; dos progressos na organização do trabalho de grupo (os 

alunos cooperaram positivamente, encontrando estratégias de trabalho próprias, mesmo 

tendo ocorrido pequenas discussões); da participação ativa dos alunos, mesmo daqueles 

com mais dificuldades. 

As dificuldades que marcaram a sequência formativa, enunciadas por Ferrari 

(2010), dizem respeito à manipulação e coordenação na utilização das máquinas 

matemáticas, nomeadamente do pantógrafo para simetria axial. 

Breve reflexão…. 

Notadas as diferenças entre o pantógrafo para a simetria axial e o pantógrafo de 

Scheiner, gostaríamos de salientar alguns aspetos. 

É um facto que cada um destes mecanismos incorpora propriedades matemáticas 

singulares, e que, portanto, cada mecanismo modela uma transformação diferente – o 
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pantógrafo para simetria axial modela a simetria axial, enquanto o pantógrafo de Scheiner 

modela dilações. 

É igualmente verdade, se nos centrarmos especificamente no PMEB, que a simetria 

axial é uma das transformações geométricas cujo estudo é proposto desde os primeiros 

anos do Ensino Básico, enquanto a dilação (concretamente, a ampliação e redução de um 

polígono) só surge no 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Contudo, não podemos deixar de referir, como recomendado pelo NCTM (2008), 

que o estudo das semelhanças poderá ser trabalhado, com os alunos mais novos, através de 

experiências em que observem, representem e descrevam movimentos, ampliações e 

reduções.  

Simultaneamente, não podemos deixar de notar que o esquema de exploração das 

diversas máquinas matemáticas se baseia nas mesmas quatro questões-chave, cuja aplicação 

pressupõe a inevitável adequação ao nível de ensino a que se destina (Bussi et al., 2011; 

Garuti & Martignone, 2010a, 2012), permitindo o estudo integrado das transformações 

geométricas e das capacidades transversais.  

 Em contexto de formação inicial e contínua de docentes de níveis de ensino elementares 

A opção de incluir a referência à formação inicial e contínua dos docentes para 

sustentar a nossa convicção (de que, nos níveis de ensino a que respeita este relatório, as 

capacidades transversais podem ser desenvolvidas em atividades dinamizadas com recurso 

ao pantógrafo), prende-se com a conceção de que, de forma mais ou menos explícita, a 

atividade em sala de aula é reflexo da bagagem cultural e das conceções epistemológicas 

do docente. 

Nessa perspetiva, consideramos que, enquanto espaços de partilha e de construção 

da identidade profissional, tanto a formação inicial como a formação contínua assumem 

um papel determinante no currículo que cada docente promove junto dos seus alunos.  

Isto significa, para nós, que o docente exposto, no âmbito da sua formação (inicial 

ou contínua), à socialização com o pantógrafo, e que reconheça e valorize as suas 

potencialidades didáticas (não só para a aprendizagem de conteúdos mas também para o 

desenvolvimento de processos matemáticos), muito provavelmente, sentir-se-á impelido a 

introduzir o mecanismo na prática letiva que promove junto dos seus alunos. 

É precisamente essa ocorrência que Bussi e Maschietto (2010), e Garuti e 

Martignone (2010a, 2012), testemunham em análise aos resultados obtidos, em Itália, no 
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âmbito do MMLAB-ER, cuja atividade se volta para a investigação das potencialidades 

didáticas de máquinas matemáticas como o pantógrafo. 

Assim, em contexto de formação contínua de professores dos níveis de ensino 

elementares, dado o nosso desconhecimento de qualquer formação similar em território 

nacional, salientamos as iniciativas desenvolvidas, em Itália, no âmbito da atividade do 

MMLAB-ER, sobre cujos resultados se debruçam Garuti e Martignone (2010a, 2012).  

Essas atividades serão, por nós, consideradas, ainda que de forma 

consideravelmente abreviada, com base em dois fatores, que consideramos pertinentes para 

justificar a nossa opção:  

 primeiro, por constituírem evidência de que as capacidades transversais podem ser 

desenvolvidas, nos anos de escolaridade mais elementares, em atividades com 

recurso ao pantógrafo;  

 segundo, enquanto subsistema de inovação (Sacristán, 2007) com forte potencial 

para, face à notoriedade alcançada internacionalmente, influenciar o currículo de 

matemática praticado, em Portugal, no nível de ensino correspondente – o 1.º Ciclo 

do Ensino Básico.   

 

Em contexto de formação inicial para a docência, por ser uma experiência que 

podemos testemunhar na 1.ª pessoa, iremos centrar-nos, com algum detalhe, no percurso 

que, até ao momento, define a nossa ‘viagem pantográfica’.  

a. Na formação contínua de professores da escola primária, em Itália 

No MMLAB-ER, a formação envolveu, além de professores de matemática de 

outros níveis de ensino (a grande maioria), alguns professores da escola primária 

interessados na temática e em trabalhar a continuidade com a escola secundária (Garuti & 

Martignone, 2010a, 2012). 

Enquanto principais objetivos dessa formação destacam-se, por um lado, o 

desenvolvimento de competências e metodologias didáticas eficazes para o ensino-

aprendizagem da matemática através do uso de máquinas matemáticas; por outro lado, a 

discussão de possíveis percursos didáticos a ser implementados em sala de aula (Garuti & 

Martignone, 2010a). 

De acordo com Garuti e Martignone (2012), na documentação gerada no âmbito 

MMLAB-ER (material compartilhado entre os professores envolvidos na formação e 
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material público), transparece um aspeto importante: a reestruturação, por parte dos 

professores, das atividades que realizaram durante as formações que frequentaram para as 

aplicarem junto dos seus alunos. A citação que abaixo transcrevemos permite-nos 

comprovar isso mesmo. 

Em geral, os professores transformaram as tarefas para professores (apresentadas 

nas formações) em tarefas de sala de aula, mantendo os aspetos característicos 

relativos à exploração da máquina e os elementos fundamentais da atividade 

matemática em jogo (conjeturar, argumentar, demonstrar, formular e resolver 

problemas), obviamente, adaptando-os à sua realidade escolar. É possível observar 

alguns elementos comuns a todas as experiências, que representam um resultado 

importante do Projeto MMLAB-ER, nomeadamente: a atenção aos processos de 

produção de conjeturas, argumentadas com vista à construção de demonstrações; a 

atenção à verbalização escrita e oral de construções geométricas das conjeturas 

produzidas; o uso de um esquema explorativo comum a todos as máquinas (Como é 

feita?, O que faz?, Porquê?, O que aconteceria se…?); e a reformulação de 

situações problemáticas propostas no decurso da formação [tradução nossa] (Garuti 

& Martignone, 2012, p. 35). 

 

De acordo com as autoras (Garuti & Martignone, 2012), a necessidade de encontrar 

uma forma de trabalhar a questão O que aconteceria se…? com os alunos estimulou, de 

forma muito particular, a criatividade dos docentes, que, em função da máquina a ser 

explorada, resolveram o desafio propondo diversas questões alternativas, tais como: 

O que aconteceria se trocássemos o ponto fixo com um dos pontos de desenho? 

O que aconteceria se o triângulo grande [da estrutura do pantógrafo] não fosse isósceles? 

Como obter igualmente uma dilação? 

 A primeira dessas questões, por exemplo, facilmente se poderia trabalhar com os 

alunos do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Inclusivamente, poderiam produzir 

conjeturas sobre os acontecimentos e depois testá-las usando o próprio pantógrafo. 

A título de exemplo, no caso do pantógrafo de Scheiner, surgiu também a proposta 

de exploração de um ‘pantógrafo desregulado’ – em cuja estrutura não se encontram 

asseguradas as propriedades geométricas que são características do mecanismo 

(nomeadamente, a colinearidade dos pontos: ponto fixo e pontos de desenho), e cujo 

funcionamento, por esse motivo, não se coaduna com o fim que lhe é atribuído: a 

modelação de dilações (Bussi et al., 2011; Colli, s.d.; Garuti & Martignone, 2012).  

Por fim, consideramos pertinente deixar uma nota para a realidade que, na ótica do 

professor, se esconde por detrás da realização de atividades com máquinas matemáticas, 

isto é, para os conhecimentos e competências que o docente mobiliza para o ensino da 
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matemática, em atividades com máquinas matemáticas, sem que sejam diretamente 

ensinados aos alunos. 

Com as adaptações introduzidas, por Garuti e Martignone (2012), de modo a refletir 

a realidade do MMLAB-ER, o esquema da Figura 28 ilustra, de forma clara, as 

implicações das atividades com máquinas matemáticas no que se refere ao, assim 

designado por Ball e outros (2008), conhecimento especializado do docente (Specialized 

Content Knowledge – SCK), que caracteriza os conhecimentos (ou competências) que o 

docente deve possuir para ensinar matemática, e que compreende tanto o conhecimento da 

disciplina como o conhecimento pedagógico. 

 

  
Figura 28: Competências mobilizadas, pelo docente, em atividades com máquinas matemáticas  

 

b. Na formação inicial para a docência em Edução Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico: A nossa ‘viagem pantográfica’ 

Apesar de já ter sido referido, numa perspetiva de contextualização, realçamos que 

a nossa ‘viagem pantográfica’ foi gerada em contexto de formação inicial para o exercício 

da docência, no âmbito da unidade curricular de Didática da Matemática, prevista, no ano 

letivo 2009/2010, no plano de estudos do curso de Educação Básica, da UTAD, com vista 

à participação numa exposição interativa, dirigida aos níveis de escolaridade visados (neste 

caso concreto, o Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico). 

Posto isto, gostaríamos de salientar que, no decurso da nossa ‘viagem pantográfica’, 

uma constante, em todo o percurso, foi, precisamente, o desenvolvimento das capacidades 
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transversais a toda a aprendizagem matemática: a resolução de problemas, o raciocínio 

matemático e a comunicação matemática. 

Conforme procuraremos pôr em evidência, a ativação dessas capacidades foi 

despoletada pela necessidade de resolução do problema que, à partida, se nos colocou: 

construir um pantógrafo e explorar as suas potencialidades didáticas (para o estudo das 

transformações geométricas).  

Não obstante existam outras soluções possíveis, aquela em que culmina o nosso 

esforço de resolução do problema descrito encontra-se materializada neste relatório, sendo 

resultado de um complexo processo de experimentação, apoiado, sobretudo, na 

persistência, na pesquisa bibliográfica e na nossa escassa bagagem cultural (especialmente, 

no que, à data, dizia respeito ao mecanismo). 

Veremos, adiante, que o caminho que percorremos na busca dessa resolução foi 

marcado pela necessidade de produzir conjeturas, que tiveram de ser investigadas e 

testadas (umas provadas, outras refutadas), com base em argumentos credíveis que, em 

qualquer das circunstâncias, constituíssem suporte para o nosso raciocínio.  

Desta forma, sem que, à data, tivéssemos tal perceção, todo este processo em que 

estivemos implicadas, para construirmos um pantógrafo e para explorarmos as suas 

potencialidades didáticas, foi determinando, gradualmente, a análise das quatro questões-

chave em que, de acordo com Bussi e outros (2011), e Garuti e Martignone (2010a, 2012), 

se baseia a exploração das máquinas matemáticas: Como é feita a máquina?, O que faz?, 

Porque faz o que faz? e O que aconteceria se…?. 

É, precisamente, sobre a forma como nos fomos deparando como tais questões, na 

resolução do problema que deu início à nossa ‘viagem pantográfica’, e sobre o modo como 

a busca de respostas satisfatórias nos levou ao desenvolvimento das capacidades 

transversais à aprendizagem matemática, que nos iremos debruçar em seguida. 

 Como é feito o pantógrafo? 

A tarefa de construirmos um pantógrafo levou-nos, naturalmente, à procura da 

resposta para a questão Como é feito o pantógrafo? 

Para a consecução desse objetivo, uma vez que não dispúnhamos de qualquer 

exemplar que pudéssemos observar e explorar, o nosso primeiro passo foi pesquisar na 

Internet imagens do pantógrafo, para nos familiarizarmos com a sua configuração.  
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Essa pesquisa revelou-nos alguns aspetos que, numa primeira análise, em nada 

facilitariam a nossa tarefa.  

Logo à partida, deparámo-nos com uma infinidade de mecanismos denominados 

pantógrafo, usados, para os mais diversos fins, nos vários setores da atividade humana. 

Numa primeira impressão, tais mecanismos em nada se relacionavam com o artefacto que 

era objeto da nossa pesquisa. Mais tarde, porém, a abordagem histórica à evolução do 

instrumento permitiu-nos perceber que essa proliferação de mecanismos pantográficos 

reflete a aplicação das propriedades do pantógrafo (de Scheiner) a outros engenhos 

necessários para satisfazer as exigências do quotidiano.  

Depois de direcionada a nossa atenção para o pantógrafo de desenho, como é 

vulgarmente designado, deparámo-nos com tantos modelos diferentes que isso nos fez 

(quase desesperadamente) desejar uma receita para a construção do mecanismo que, a 

existir, não encontrámos em parte alguma.  

Por essa altura, a única certeza que tínhamos era a de que o pantógrafo (aquele cujo 

estudo nos interessava) era um instrumento utilizado para ampliar e reduzir desenhos. Isso 

permitia-nos dar resposta à questão O que faz o pantógrafo? 

É certo que, ao longo da nossa pesquisa, nos fomos deparando com vários 

documentos que se debruçavam sobre a análise da estrutura do mecanismo (isto é, das suas 

propriedades matemáticas), porém nenhum nos dizia exatamente como proceder para 

construir um pantógrafo. Não é menos certo que a resposta de que precisávamos para superar 

o desafio que tínhamos em mãos residia precisamente aí, na capacidade de mobilizar essa 

informação. Contudo, na altura, não possuíamos estruturas para esse entendimento.  

Dadas as circunstâncias, a alternativa que encontrámos foi, literalmente, ‘pôr mãos 

à obra’ e dar-nos a possibilidade de errar, na esperança de que a deteção dos erros 

cometidos nos guiasse na direção certa.  

 

       

Figura 29: As nossas primeiras tentativas de construção do pantógrafo 
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As nossas primeiras tentativas de construção do mecanismo acabariam por resultar 

no artefacto visível na Figura 29 – um ‘pantógrafo desregulado’, cuja estrutura inviabiliza, 

por completo, o correto funcionamento do mecanismo.  

Eventualmente, até com esta estrutura do nosso experimento (Figura 29) seria 

possível ‘dar vida’ a um pantógrafo capaz de funcionar corretamente, todavia, seria 

necessário que as perfurações assegurassem a configuração do paralelogramo e a 

colinearidade dos pontos da base do triângulo formado pelas hastes maiores.   

Alguns estudos (Bussi et al., 2011; Frolloni, 2010; Garuti & Martignone, 2012) 

revelam que a exploração de ‘pantógrafos desregulados’ constitui um exercício a que é 

possível recorrer para promover a efetiva compreensão do funcionamento do mecanismo.  

De acordo com as informações que, ao longo da nossa pesquisa, fomos tendo a 

capacidade de interpretar, nas nossas primeiras tentativas de construção do mecanismo, 

tivemos a preocupação de atender a alguns detalhes que, na altura, nos pareceram 

importantes:  

 construir dois pares de hastes com igual medida de comprimento: duas maiores, que 

delimitam a estrutura do artefacto, e duas menores (hoje sabemos que o correto 

funcionamento do pantógrafo não é determinado pelo comprimento das suas hastes); 

 articular as hastes em quatro pontos, que, a configurarem um paralelogramo, seria 

por absoluto mero acaso. 

 

Ao compararmos o artefacto que construímos com as imagens do mecanismo que 

previamente pesquisámos, intuitivamente, tivemos a perceção de que algo não estaria bem. 

Essa constatação motivou uma nova pesquisa acerca da estrutura do pantógrafo, em busca 

de novas respostas, de novas informações.  

Com base nas novas leituras que realizámos, despertámos para a importância de 

atender a dois aspetos fulcrais da estrutura do pantógrafo:  

 primeiro, o paralelogramo cujos vértices se definem pelos pontos de articulação das 

hastes; paralelogramo esse que determina o paralelismo das hastes, duas a duas; a 

partir momento em que efetuámos esta descoberta, passámos a verificar o 

paralelismo das hastes, rigorosamente, ‘fechando’ o mecanismo, isto é, manuseando-

o até ao seu limite mínimo de abertura; 

 segundo, a colinearidade que define a relação entre o ponto fixo, o ponto de contorno 

da figura original e o ponto que a reproduz (a que, ao longo deste relatório, temos 

vindo a reportar-nos com pontos  ,   e   , respetivamente); estes pontos devem 
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pertencer à base do maior triângulo observado na estrutura do pantógrafo; nas nossas 

primeiras tentativas de construção do mecanismo, apenas os pontos pertencentes às 

duas hastes maiores eram colineares.  

 

Após termos tomado consciência desses dois aspetos basilares que definem a 

estrutura do pantógrafo, num curto período de tempo, construímos três novos exemplares 

(Figura 30), todos eles fabricados em madeira (ainda que madeiras diferentes) e com 

dimensões também diferentes. 

 

 

 

 

 

 
Figura 30a  Figura 30b  Figura 30c 

Figura 30: Pantógrafos que construímos após a identificação do paralelogramo delimitado pelos pontos de 

articulação das hastes e da colinearidade do ponto fixo e dos dois pontos de desenho, pertencentes à base do 

maior triângulo observado na estrutura do pantógrafo (propriedades figurativas da estrutura do mecanismo) 

 

Fazendo uma retrospetiva do trajeto que percorremos, é-nos, agora, possível 

observar que, nesta etapa da nossa ‘viagem pantográfica’, o foco da nossa atenção se 

direcionava, exclusivamente, para os componentes figurativos do pantógrafo (que nas 

nossas primeiras tentativas de construção do mecanismo nem sequer eram assim tão claros 

para nós, como ficou demonstrado).  

Esse facto, além de testemunhado na análise que temos vindo a desenvolver ao 

longo deste ponto, é percetível na orientação que seguem os documentos que, à data, 

elaborámos, para partilhar o nosso trabalho com a Turma com quem frequentámos a 

unidade curricular de Didática da Matemática (Anexo 1a) e para constituir elemento de 

avaliação nessa mesma unidade curricular (Anexo 1b).  

A identificação dos componentes figurativos da estrutura do pantógrafo permitiu-nos 

a construção de vários pantógrafos que, à partida, tinham tudo para funcionar corretamente. 

Todavia, por essa altura, não tínhamos ainda encontrado uma forma de o provar. 

Assim, para podermos provar que os nossos pantógrafos estavam bem construídos e 

funcionavam corretamente, deparámo-nos com a necessidade de seguir um tipo de 

raciocínio diferente, que não fomos capazes de gerar espontaneamente. Essa falha 

cognitiva conduziu-nos a nova pesquisa, na busca de novas informações que nos 
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habilitassem a alcançar esse novo patamar – dar resposta à questão Porque é que o 

pantógrafo faz o que faz? 

 Porque é que o pantógrafo faz o que faz? 

Sabíamos, à partida, que a função do pantógrafo é modelar dilações, e, mesmo sem 

o conseguirmos provar, já usávamos o mecanismo para aplicar dilações de razão positiva 

(ampliações e reduções).  

Por esta altura, também já tínhamos descoberto que é possível usar o pantógrafo 

para modelar dilações de razão negativa (a que nos referíamos como ‘inversões’). Desta 

forma, apesar de tampouco sermos capazes de o provar, também modelávamos ampliações 

e reduções de razão negativa. Não modelávamos a meia-volta, porque a configuração dos 

nossos pantógrafos, por construção, não o permitia (como se pode observar na Figura 30, 

nenhum dos mecanismos se define por ter na sua estrutura dois triângulos congruentes). 

Assim, durante a pesquisa de novas informações, que nos permitissem produzir os 

argumentos de que precisávamos para provar que os nossos pantógrafos estavam bem 

construídos e funcionavam corretamente, fomos despertando para a existência de 

pantógrafos que, em virtude de possuírem várias perfurações nas hastes, admitiam 

diferentes posições de articulação.  

Todavia, essa era uma situação que não tínhamos forma de explorar com os nossos 

pantógrafos, já que nenhum dos exemplares permitia mais do que uma posição de articulação. 

Esse facto, aliado às grandes dimensões que os mecanismos possuíam, eram um 

obstáculo ao seu fácil manuseamento e à sua exploração. Por tais motivos, decidimos voltar a 

pôr ‘mãos à obra’ e construir novos pantógrafos, em que essas limitações não se colocassem. 

Para o efeito, optámos por uma solução mais ecológica, mais económica e mais 

prática que as anteriores (em que recorremos à madeira) e construímos dois novos 

pantógrafos (Figura 31), desta feita, fabricados com cartão reutilizado, com hastes 

revestidas com papel autocolante (de modo a garantir maior firmeza e sentido estético), e 

com dimensões mais adequadas ao trabalho sobre a secretária. 

O primeiro pantógrafo (Figura 31a), com as hastes iguais, duas a duas (duas 

maiores e duas mais pequenas, metade das maiores), em que nos preocupámos em 

assegurar que a distância entre as perfurações fosse constante (no caso 5cm) (cf. protocolo 

de construção em anexo (Anexo 6)), continuou a não ser a solução que procurávamos, pois 

continuava a admitir apenas uma posição de articulação.  



93 
 

Ainda assim, a utilização deste pantógrafo (Figura 31a) tornou possível estabelecer 

algumas comparações com os anteriormente construídos. Por um lado, permitia-nos 

modelar ampliações e reduções de razão positiva (tal como os anteriores) e, ainda, a meia-

volta (algo que os anteriores não permitiam). Contudo, não nos permitia modelar 

ampliações e reduções de razão negativa (que era algo que os anteriores faziam).  

 

 

 
Figura 31a         Figura 31b 

Figura 31: Modelos de pantógrafos que construímos com o objetivo de tornar possíveis diferentes 

posições de articulação do mecanismo 

 

Na tentativa de superar as limitações desse modelo (Figura 31a), acabaríamos por 

construir o pantógrafo apresentado na Figura 31b, que possui as quatro hastes todas iguais. 

Em cada haste foram feitas várias perfurações de modo a assegurar a sua divisão em quatro 

partes iguais, consideradas entre as perfurações dos extremos (cf. protocolo de construção 

em anexo (Anexo 7)).  

Hoje, consideramos que, de entre os vários exemplares que construímos, o 

pantógrafo apresentado na Figura 31b é, sem dúvida, aquele cuja construção é a mais 

simples e permite uma melhor exploração do sistema articulado.  

Este pantógrafo (Figura 31b) passou, então, a oferecer-nos novas possibilidades de 

utilização do mecanismo que procurámos explorar. Se nos pantógrafos anteriores apenas 

uma posição de articulação era admitida, com este pantógrafo passámos a ter a 

possibilidade de articular o mecanismo em três posições diferentes (Figura 32). 

 

                 

Figura 32: Posições de articulação admitidas pelo pantógrafo ilustrado na Figura 31b 
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Na tentativa de compreender as implicações daí decorrentes, passámos a 

experimentar o nosso novo pantógrafo nas três posições de articulação que o mecanismo 

admitia, o que, inevitavelmente, nos levou à comparação dos diversos registos obtidos.  

Essa comparação, apoiada nos nossos conhecimentos prévios sobre as dilações, 

permitiu-nos perceber que o ponto do pantógrafo que fixávamos à mesa de trabalho (ponto 

fixo) funcionava como centro da dilação que era modelada.  

Esse argumento, todavia, estava, ainda, longe de ser suficiente para provar que os 

nossos pantógrafos estavam bem construídos e que a transformação que modelavam era a 

dilação. 

Nesse momento, desenhou-se um novo ponto de partida para a nossa investigação, 

que nos fez notar a relação                       , em que, como já foi referido,   é o ponto fixo,   

é o ponto de contorno do original,    é o ponto de reprodução do original, e        . 

Simultaneamente, começámos também a comparar a medida de comprimento de 

pares de lados homólogos de vários triângulos que fomos desenhando e reproduzindo com 

os nossos pantógrafos. Este procedimento ajudou-nos a compreender que entre o triângulo 

original e o seu transformado (modelado pelo pantógrafo) era possível estabelecer uma 

relação de semelhança, definida pela constante de proporcionalidade dada pela razão entre 

as medidas de comprimento dos respetivos pares de lados homólogos.  

Posteriormente, acabámos por perceber a igualdade entre a razão 
        

      
  e a razão de 

semelhança entre os dois triângulos correspondentes na dilação modelada com o 

pantógrafo.  

Por esta altura, já éramos capazes de provar que os nossos pantógrafos, 

efetivamente, modelavam dilações. Mas porque o faziam, era, ainda, uma questão para a 

qual não tínhamos resposta.  

Apesar dos progressos, continuávamos a não ser capazes de entender, com clareza, 

a relação que esses elementos, verdadeiramente, tinham com a estrutura do pantógrafo.  

Só depois de retomarmos a pesquisa em documentos específicos sobre o 

mecanismo, direcionámos a nossa atenção para os três triângulos que definem a estrutura 

do pantógrafo.  

Passámos, então, a reconhecer que, quando o pantógrafo está corretamente 

construído (e o pantógrafo está bem construído se as hastes se articulam de modo a formar 

um paralelogramo e se os pontos  ,   e    são colineares), esses três triângulos têm a 

particularidade de serem semelhantes.  
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Finalmente, compreendermos que se os triângulos da estrutura do pantógrafo são 

semelhantes, não é necessário conhecer as medidas de comprimento        e         , para 

calcular a razão 
        

      
. Até porque, devido à deformação que o sistema articulado sofre 

durante a sua utilização, esses comprimentos são variáveis, e, para serem conhecidos, têm 

de ser medidos mantendo o pantógrafo estático numa determinada posição. 

Tampouco, é necessário (tratando-se das formas poligonais elementares) medir os 

pares de lados homólogos das figuras semelhantes para calcular a razão entre o 

transformado e o original.  

Nenhum desses procedimentos é necessário, porque a constante de 

proporcionalidade entre o transformado e o original, ou seja, o fator da dilação modelada 

(ou a modelar) com o pantógrafo é facilmente determinado pela razão entre as medidas de 

comprimento dos lados homólogos dos triângulos diretamente implicados na dilação (cf. 

Capítulo I, ponto 4.), que, como referido (cf. Capítulo I, ponto 2.1.2.), são semelhantes, se o 

pantógrafo estiver bem construído. 

Perceber e provar a semelhança dos triângulos que definem a estrutura do 

pantógrafo motivou uma nova investigação, apoiada na nossa bagagem cultural, nos nossos 

apontamentos da disciplina em que estudámos as transformações geométricas, em 

incontáveis medições e cálculos, e na intensa pesquisa bibliográfica, que, numa fase já 

avançada da nossa ‘viagem pantográfica’, acabaria por nos fazer notar que a estrutura do 

pantógrafo é uma aplicação prática do Teorema de Thales.  

A conceção de pantógrafo como aplicação prática do Teorema de Thales, além de 

justificar a semelhança dos triângulos inscritos na estrutura do pantógrafo, permite 

enquadrar a abordagem ao mecanismo como aplicação prática de uma dilação.  

Na verdade, independentemente da posição em que o mecanismo se encontre 

articulado, os triângulos que definem a estrutura do pantógrafo, mais do que semelhantes, são 

correspondentes na dilação de centro   e de razão  , tal que                                . 

Isto prova que a transformação modelada pelo pantógrafo ocorre porque está 

incorporada na sua estrutura.  

É certo que o utilizador tem a possibilidade de alterar a configuração dos pontos  , 

  e   , assim como a posição de articulação das hastes, todavia, a dilação que o mecanismo 

modela é aquela que está definida na sua estrutura, considerando os triângulos diretamente 

implicados na operação. 
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 Por esta altura, possuíamos os argumentos necessários para justificar e provar 

Porque é que o pantógrafo faz o que faz? 

Analisando o trajeto percorrido, salientamos, como já foi referido, que a nossa 

preocupação inicial, motivada pela necessidade de construir o pantógrafo, era 

exclusivamente direcionada para a colinearidade dos pontos  ,   e    e para a existência 

do paralelogramo delimitado pelos pontos de articulação das hastes do mecanismo.  

Estes elementos, definidos como componentes figurativos da estrutura do 

pantógrafo, constituem, afinal, aspetos intimamente ligados com os componentes 

conceptuais da estrutura do mecanismo (fundamentais para a produção da prova necessária 

à sustentação das nossas conjeturas), que, na altura, ignorávamos por absoluto.  

A insuficiência dos argumentos produzidos com base nesses elementos, para provar 

que os nossos pantógrafos estavam bem construídos e funcionavam corretamente, obrigou-

nos a recuar: construir novos pantógrafos e centrar a atenção em elementos mais básicos, 

como a medida de comprimento das hastes (considerando as perfurações dos extremos). 

Atingir o patamar em que nos tornámos capazes de provar que as transformações 

modeladas pelos nossos pantógrafos eram, efetivamente, dilações, só se tornou realidade 

porque apoiámos a nossa exploração na interpretação de argumentos produzidos por vários 

autores de literatura específica sobre o pantógrafo. 

Esse seria o passo fundamental para compreendermos que a justificação para o 

funcionamento do pantógrafo reside na relação entre a sua estrutura e a transformação que 

modela. Essa relação, porém, só pode ser estabelecida, demonstrada e provada com base 

em argumentos que traduzem a estreita conexão que existe entre os componentes 

figurativos e os componentes conceptuais do pantógrafo, isto é, entre a sua estrutura física 

e as estruturas axiomáticas da geometria euclidiana que lhe são intrínsecas. 

Após esta conquista, tornou-se fácil, para nós, sistematizar o funcionamento do 

pantógrafo e prever O que aconteceria se…?  

 O que aconteceria se…?  

Desde cedo, na nossa ‘viagem pantográfica’, começámos a perceber que, sempre 

que o ponto    estivesse mais afastado do ponto fixo do que o ponto  , obtínhamos uma 

ampliação, e que, se o inverso se verificasse, tínhamos uma redução. A expressão que, à 

data, usávamos, era que o ponto que ampliava era o de ‘fora’, enquanto o ponto que 

reduzia era o de ‘dentro’. 
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Ainda usávamos os pantógrafos de madeira quando percebemos que, se fixássemos 

o pantógrafo à mesa de trabalho ‘no meio’, obtínhamos uma “inversão” (como nós lhe 

chamávamos) da figura original. Já relativamente ao tamanho da cópia não havíamos ainda 

produzido qualquer conjetura. 

No entanto, só passámos a ser capazes de prever, com o mínimo de rigor, o tipo de 

dilação a modelar depois de chegarmos à compreensão das estruturas axiomáticas que o 

pantógrafo comporta na sua construção (ou seja, das suas propriedades geométricas) e à 

identificação dos triângulos implicados em cada operação. 

Não foi fácil chegar à determinação da escala das dilações de razão negativa, mas 

esse passo foi fundamental para a sistematização dos nossos conhecimentos acerca do 

funcionamento do pantógrafo.  

Foi assim que, relativamente aos pantógrafos de madeira (Figura 30), em que a 

medida de comprimento das hastes era aleatória e em que apenas uma posição de 

articulação era admitida, chegámos à constatação mais evidente: todos permitem modelar 

ampliações e reduções (de razão positiva e de razão negativa), mas nenhum permite 

modelar a meia-volta.  

Já o exemplar da Figura 31a, que também só permite uma posição de articulação, 

permite modelar a ampliação de razão   e a redução de razão 
 

 
, bem como a meia-volta, 

em virtude de os dois triângulos menores observados na estrutura do pantógrafo serem 

congruentes. 

No que se refere ao pantógrafo da Figura 31b, como se ilustra (Figura 32 e 

Figura 33), este admite três posições de articulação o que nos permitem modelar: 

 dilações de razão positiva (ampliações e reduções) em três escalas diferentes: 

ampliações com as razões  ,  , 
 

 
 ; e reduções com as razões 

 

 
, 
 

 
 , 

 

 
, nada mais que 

as razões inversas das ampliações; 

 dilações de razão negativa: ampliação à escala    e redução à escala  
 

 
, bem 

como a meia-volta.  

Desta forma, podemos, previamente, determinar a escala de reprodução de uma 

figura, ajustando a posição de articulação das hastes.  

Reciprocamente, podemos calcular o fator de dilação de uma reprodução 

observando a posição em que as hastes se encontrem articuladas.  

De igual modo, a partir dos desenhos feitos com o pantógrafo podemos determinar 

a posição de articulação das hastes adotada para a dilação. 
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A disposição dos pontos  ,   e  ’ condiciona a razão, positiva ou negativa, da 

dilação, bem como determina a modelação de uma ampliação ou de uma redução. 

 

 

Figura 33: Escala das dilações possíveis com o pantógrafo da Figura 31b 
 

c. Breve reflexão… 

Tendo este texto o objetivo de testemunhar as potencialidades do mecanismo para o 

desenvolvido das capacidades transversais à aprendizagem matemática, não podemos deixar 

de referir que chegar a este destino da nossa ‘viagem pantográfica’ só foi possível percorrendo 

um trajeto marcado por incertezas e avanços e recuos, mas sobretudo pela persistência.  

Não temos dúvida de que se trata de um percurso familiar a todos quantos não se 

limitam às ‘receitas instantâneas’ a que é muito fácil e útil recorrer e que, sem dúvida, 

constituem referências a ter em conta, mas às quais faltam, por vezes, os ingredientes e os 

procedimentos imprescindíveis à conquista de novos resultados, de novos avanços, enfim, 

à evolução cultural. 
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Exemplo disso mesmo é o uso do pantógrafo para o ensino-aprendizagem da 

matemática, um contexto para o qual, apesar da longevidade do mecanismo, não há 

‘receitas instantâneas’, prontas a tirar da gaveta e a confecionar. Apenas se toma como 

ponto de partida a manipulação do mecanismo e a exploração das propriedades 

matemáticas em que assenta, que são fundamentais para o seu correto uso e para a 

compreensão do seu funcionamento. 

Pelo contrário, as investigações, que temos vindo a analisar, sobre o potencial do 

mecanismo para o desenvolvimento de importantes processos matemáticos (um ‘território’ 

até então desconhecido) testemunham que o rumo da sua exploração didática tem sido 

fruto da ativação do engenho e da criatividade humanos, e levam-nos a questionar que 

outras potencialidades didáticas por detrás do mecanismo estarão ainda por desvendar. 

Por fim, gostaríamos salientar a forma como as conclusões do estudo de Antonini e 

Martignone (2011a, 2011b) se aplicam à nossa ‘viagem pantográfica’.  

No balanço que fazem da sua investigação sobre as potencialidade didáticas do 

pantógrafo para o desenvolvimento de processos de produção de conjeturas, argumentação 

e prova, os autores (Antonini & Martignone, 2011a, 2011b) realçam algumas conclusões, 

de entre as quais destacamos as seguintes: 

 a comparação dos desenhos feitos pelo pantógrafo para justificar a transformação 

modelada é típica dos estudantes cuja bagagem cultural matemática é escassa, o que 

denota que a bagagem cultural ao nível da matemática condiciona os esquemas 

conceptuais desenvolvidos na exploração do instrumento; 

 nem todos os elementos considerados na argumentação produzida para suportar uma 

conjetura, que justifique a transformação geométrica modelada pelo pantógrafo, 

conduzem à construção de prova: a) no caso da exploração do pantógrafo centrada 

nos seus componentes figurativos (forma, posição, grandeza) parece plausível 

assistir-se a falha cognitiva; b) a argumentação referente aos componentes 

conceptuais do mecanismo parece ser a mais favorável à unidade cognitiva entre a 

argumentação e a prova;  

 algumas intervenções do entrevistador, sobretudo quando feitas para dar ênfase a 

argumentações que os estudantes não geram espontaneamente, revelam-se fulcrais 

nas atividades com máquinas matemáticas que visam estimular e desenvolver 

processos de argumentação e prova. 
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Conforme nos propomos evidenciar, em seguida, estas constatações encontram uma 

forte correspondência com a análise global que fazemos do percurso que percorremos para 

resolver o problema com que nos deparámos: construir um pantógrafo e explorar as suas 

potencialidades didáticas. 

Depois de termos construído os nossos primeiros pantógrafos, naturalmente, 

procurámos explorar as suas potencialidades, todavia, a nossa análise limitava-se à 

comparação intuitiva dos desenhos feitos com o mecanismo. Reflexo da nossa escassa 

bagagem cultural sobre o tema, dizíamos que os nossos pantógrafos ampliavam, reduziam 

e ‘invertiam’, porque víamos o desenho maior, menor ou ‘invertido’.  

Pela mesma razão, apesar de, em virtude do trabalho de pesquisa que 

desenvolvemos, a estrutura dos nossos primeiros pantógrafos assentar nos princípios 

básicos da construção do mecanismo (a colinearidade dos pontos: ponto fixo e pontos de 

desenhos, e o paralelogramo delimitado pelos pontos de articulação das hastes), à data, não 

possuíamos estruturas que nos permitissem entendê-los verdadeiramente.  

A falta de argumentos válidos para justificar o funcionamento e a transformação 

modelada pelo pantógrafo conduziu-nos: a) à construção de novos pantógrafos, em que 

passámos a centrar-nos nas dimensões das hastes (que, nos pantógrafos anteriores, eram 

aleatórias); b) à, subsequente, exploração dos componentes figurativos da estrutura do 

mecanismo: não só da medida de comprimento das hastes mas também dos segmentos 

     e      ; c) à comparação das medidas de comprimento dos lados dos triângulos que 

desenhávamos e reproduzíamos com o instrumento. Nenhum desses esforços, todavia, se 

revelou suficiente para nos permitir a efetiva compreensão do mecanismo.  

Só depois de a pesquisa nos ter revelado que a estrutura do pantógrafo se define por 

três triângulos semelhantes (que em alguns dos nossos pantógrafos de madeira (Figura 30a e 

Figura 30c), embora existam, nem sequer são assim tão evidentes nos tornámos capazes de 

evoluir para um tipo de raciocínio diferente, que nos permitiu chegar às propriedades 

geométricas do mecanismo, isto é, aos componentes conceptuais que a sua estrutura comporta.  

Sem a pesquisa que desenvolvemos, isto é, sem a ‘orientação de um mediador’, por 

mais que nos embrenhássemos na exploração do mecanismo, a nossa débil bagagem 

cultural neste domínio não nos permitia, espontaneamente, produzir os argumentos de que 

precisávamos para provar que os nossos pantógrafos, além de bem construídos, 

modelavam, de facto, dilações.  
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Relativamente ao desenvolvimento da comunicação matemática no decurso da 

nossa ‘viagem pantográfica’, a que não nos referimos ainda de forma explícita, julgamos 

que esse é um aspeto bem patente na produção deste relatório.  

Sobretudo, se nos centrarmos na comparação dos diversos registos escritos e 

multimédia que fomos produzindo no decurso da nossa ‘viagem pantográfica’ (cf. Capítulo I, 

ponto 5.5.), fruto de um intenso trabalho colaborativo, é notável uma evolução progressiva 

da capacidade de organização e clarificação das nossas ideias, acompanhada de uma 

inequívoca evolução da capacidade de interpretar e compreender não só as ideias dos autores 

que mediaram a nossa aprendizagem mas também aquelas materializadas no artefacto. 

Para finalizar, gostaríamos de deixar uma breve referência a um tipo de problema 

com que nos deparámos, para operacionalizar a intenção de usar o mecanismo, diferente 

daquele em que estivemos envolvidas na construção do pantógrafo e na exploração das 

suas potencialidades didáticas.  

Para que pudéssemos, efetivamente, usar os nossos pantógrafos, tivemos que 

encontrar uma forma de fixar o mecanismo à mesa de trabalho. Chegar a uma solução para 

esse problema, que nenhuma pesquisa nos revelou, e que é determinante para que o 

pantógrafo possa ser explorado em situação de uso, obrigou-nos a ser criativas. 

Mais tarde, especialmente no estágio do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Capítulo III, 

ponto 4.), para projetar a atividade em que propusemos aos alunos a construção e 

exploração do pantógrafo, tivemos que conceber uma ficha de tarefas. Dado o nosso 

desconhecimento de qualquer ‘receita’ que pudéssemos tomar como referência, esse 

desafio constituiu ainda um outro tipo de problema a dar resposta. 

Os pantógrafos que construímos, e cuja construção temos vindo a propor ao longo da 

nossa ‘viagem pantográfica’, têm limitações, é certo, todavia, importa fazer notar que: a) 

permitem, perfeitamente, reproduzir registos gráficos bidimensionais à escala (ainda que não 

operem com precisão milimétrica); b) tornam possível estabelecer relações entre a medida de 

comprimento dos vários segmentos da estrutura do mecanismo e os desenhos realizados; c) 

e, desde que haja sensibilidade para tal, permitem a visualização inequívoca das figuras 

geométricas que definem a sua estrutura e a análise das suas propriedades matemáticas.  

3.2. Potencialidades do pantógrafo para o estabelecimento de conexões  

Relativamente ao ensino-aprendizagem da matemática, para além das capacidades 

transversais a que temos vindo a referir-nos, tanto no currículo apresentado como no 
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subsistema técnico-pedagógico de influência do currículo, assiste-se à valorização de 

outras capacidades, de entre as quais salientamos, para o desenvolvimento deste ponto, o 

estabelecimento de conexões. 

Assim, após uma breve abordagem à importância de, desde os primeiros níveis de 

ensino, se trabalhar esta capacidade com os alunos, fundamentada nos documentos 

organizadores do currículo oficial de matemática (as OCEPE e o PMEB) e em literatura de 

referência específica sobre o tema (NCTM, 2008; Carreira, 2010), propomo-nos analisar a 

forma como as atividades com o pantógrafo permitem trabalhar as conexões. 

3.2.1. Fundamentação da intencionalidade da opção de recorrer ao pantógrafo para o 

estabelecimento de conexões 

Uma ideia que transparece na bibliografia específica sobre o tema é, como afirma 

Carreira (2010), a unanimidade em considerar as conexões matemáticas um dos elementos 

essenciais da experiência matemática dos alunos, ao longo do seu percurso escolar.  

Através de um ensino que enfatize as conexões entre ideias matemáticas, os alunos, 

além de aprenderem matemática, aprendem a apreciar e a reconhecer a sua utilidade, 

também em contextos não matemáticos. Quando os alunos conseguem estabelecer 

conexões entre ideias matemáticas, a sua compreensão é mais profunda e duradoura 

(NCTM, 2008; Ponte et al., 2007). 

Nesse contexto, nas diversas leituras que realizámos para fundamentar a nossa 

abordagem (Carreira, 2010; NCTM, 2008; Ponte et al., 2007; Silva & Núcleo de Educação 

Pré-escolar, 1997), verificámos que é comum a referência à importância de estabelecer 

conexões dentro e fora da matemática. 

Considera-se, dessa forma, que, além das conexões entre tópicos matemáticos, faz 

todo o sentido valorizar: as conexões da matemática com a realidade que nos envolve, numa 

direção que nos aproxima das aplicações da matemática; as conexões da matemática com 

outras áreas do saber, com outras disciplinas; e as articulações curriculares, ou seja, conectar 

a Matemática entre os diferentes ciclos e os vários momentos e formas de trabalhar sobre um 

mesmo conceito ou mesmo problema ou mesmo tema (Carreira, 2010; NCTM, 2008). 

No âmbito do currículo apresentado para o ensino-aprendizagem da matemática, 

nos níveis de ensino a que refere este relatório, a importância das conexões é bem patente, 

desde logo, nas OCEPE, em que, especificamente, se preveem a articulação entre as 
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diversas áreas de conteúdo e a continuidade educativa (assente na ideia de que a Educação 

Pré-escolar é um processo com continuidade no 1.º Ciclo do Ensino Básico).  

De forma análoga, no PMEB – resultante, entre outros fatores, da necessidade de 

melhorar a articulação entre os três ciclos do Ensino Básico –, um dos objetivos gerais 

previstos para o ensino da matemática estipula que se desenvolva, nos alunos, a capacidade 

de estabelecer conexões dentro e fora da matemática.  

Não obstante o conceito de conexões matemáticas seja suficientemente flexível para 

podermos olhá-lo de múltiplas formas, à semelhança do que acontece com muitas outras 

ideias e propósitos da matemática escolar, é necessário abrir caminhos e encontrar estratégias 

para a sua concretização em situações de aprendizagem da Matemática (Carreira, 2010). 

É nesse enquadramento, que nos propomos, em seguida, pôr em evidência as 

potencialidades do pantógrafo para o estabelecimento de conexões, tanto entre contextos 

matemáticos como entre estes e outros não matemáticos.  

3.2.2. Estabelecimento de conexões em atividades com o pantógrafo 

Dada a flexibilidade do conceito de conexões matemáticas e as múltiplas 

possibilidades que o pantógrafo oferece para o estabelecimento de conexões, iremos 

centrar-nos, com maior detalhe, nas conexões que, sobretudo em atividades direcionadas 

para os níveis de ensino mais elementares, nos parecem mais evidentes.  

Sem a necessidade de qualquer formalismo para que tais conexões sejam 

estabelecidas, as atividades com o pantógrafo proporcionam um contexto em que a 

matemática, a expressão plástica e a expressão motora são trabalhadas de forma integrada. 

Apesar da estreita relação que, nas atividades realizadas com o pantógrafo, ocorre 

entre essas três áreas, propomos uma análise individualizada das conexões que o 

mecanismo, enquanto máquina geométrica, permite estabelecer nesse âmbito.  

Numa perspetiva de complementaridade, com vista a demonstrar as vastas 

potencialidades do mecanismo para o desenvolvimento da capacidade de estabelecer 

conexões, promoveremos uma breve abordagem ao leque de possibilidades de conexões 

que o pantógrafo permite estabelecer entre contextos matemáticos e entre contextos 

matemáticos e contextos não matemáticos. 
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 Entre a matemática e a expressão plástica 

Ao usarmos o pantógrafo para o estudo das transformações geométricas, de 

imediato se estabelece uma conexão com o desenho, mesmo que esta não seja 

explicitamente explorada com os alunos. 

Esta conexão assume um caráter cultural bastante acentuado, na medida em que, 

originariamente, o pantógrafo foi construído para reproduzir imagens bi e tridimensionais, 

sendo, ainda hoje, utilizado para esse fim, apesar de existirem outros meios mais rápidos e 

eficazes para o efeito.  

Atualmente, apesar das suas inúmeras aplicações nos mais variados setores de 

atividade, o pantógrafo é, antes de mais, uma aplicação prática de estruturas axiomáticas da 

Geometria Euclidiana despoletada no contexto das artes. Por esse motivo, a conexão que, 

ao usar o mecanismo, se estabelece entre a matemática e a expressão plástica, além de 

cultural, é recíproca e inevitável. 

O desconhecimento das propriedades matemáticas incorporadas no pantógrafo, tem, 

contudo, motivado, ao longo do tempo, a quase exclusiva associação do mecanismo ao 

desenho. É por essa razão que o recurso ao pantógrafo para o ensino-aprendizagem da 

matemática, além de pouco usual, continua a causar estranheza.  

O próprio estudo das transformações geométricas, independentemente de ser (ou 

não) desenvolvido com recurso ao pantógrafo está, notavelmente, ligado ao desenho e à 

tecnologia que permite a sua representação visual. No caso concreto das dilações, existem 

diversas possibilidades de representação visual do conceito, por exemplo, recorrendo ao 

projetor, ao desenho geométrico, às quadrículas, à fotocopiadora e a qualquer outra técnica 

que permita a reprodução de imagens à escala (ainda que nem todas sejam de natureza 

puramente bidimensional). 

Nessa perspetiva, o uso do pantógrafo para a modelação de dilações constitui uma 

entre várias formas possíveis de abordar o tema, permitindo assim trabalhar as conexões 

entre várias representações de um mesmo conceito – uma abordagem essencial para uma 

compreensão mais profunda e duradoura dos conceitos e para o desenvolvimento da 

capacidade de utilizar e apreciar a matemática, também em contextos não matemáticos 

(NCTM, 2008; Ponte et al., 2007). 
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 Entre a matemática e a expressão motora 

Uma das dificuldades que, em qualquer nível etário, tende a ser apontada nas 

atividades com o pantógrafo diz respeito à sua manipulação, uma vez que o seu uso requer 

‘mão firme’ e uma boa coordenação visual-motora, caracterizada, por Del Grande (1994), 

como uma perceção espacial que se define pela habilidade de coordenar a visão com o 

movimento do corpo.  

Tais aquisições, no entanto, ‘escapam’ a alguns adultos, e, certamente, muitas 

crianças ainda não as possuem. Essa constatação, estritamente associada ao uso do 

pantógrafo (e igualmente válida noutras situações que exijam, do sujeito, a mobilização das 

capacidades questão), reflete a necessidade de consolidação de aprendizagens muito 

específicas, que o uso recorrente do mecanismo poderá ajudar a colmatar, conforme 

procuraremos pôr em evidência. 

Reportando-se aos estudos de Piaget, Leivas (2012) considera que o desenvolvimento 

da coordenação visual-motora é fundamental para a construção do espaço geométrico, que, 

para o ser humano, começa, antes de mais, por ser um espaço sensório-motor, ligado à 

perceção e à motricidade, construído pela interação entre o sujeito e o meio-ambiente, 

durante o qual o sujeito se organiza e se adapta continuamente em relação ao objeto. 

A um nível primário, é possível considerar que a nossa conceção de espaço, isto é, a 

nossa vivência do espaço que nos rodeia, está, de forma mais ou menos explícita, associada 

a uma determinada ação motora, que só depois de muitas e muitas vezes exercitada, e 

tornada um hábito, permite uma melhor vivência desse mesmo espaço (ou, como refere 

Leivas (2012), uma melhor perceção das propriedades dos objetos, posteriormente, 

definidos com o rigor exigido pela matemática formal).  

É nesse enquadramento que situamos o testemunho de Del Grande (1994), que 

considera que as pessoas que têm dificuldades motoras em atividades simples, em geral, 

também têm dificuldades em pensar em qualquer outra coisa enquanto concentradas nas 

atividades que estão a desenvolver.  

Exemplo disso mesmo é o caso de uma criança com dificuldade em ligar pontos no 

papel ou em usar uma régua para traçar uma reta. Em ambos os casos, só o esforço 

despendido para cumprir a tarefa é suficiente para absorver completamente a atenção da 

criança. Somente quando essa coordenação se tornar habitual, a criança passará a ser capaz 

de dar toda a sua atenção ao ato de aprender ou à perceção de objetos exteriores, uma vez 

que os seus movimentos já não exigirão grande concentração mental (Del Grande, 1994). 



106 
 

Na verdade, as dificuldades que se colocam a esse nível persistem na fase adulta. 

Esta é a constatação de Leivas (2012), na sequência da aplicação, em contexto de formação 

contínua de professores e de Licenciatura em Matemática, de um conjunto de atividades 

projetadas, para o desenvolvimento do pensamento geométrico, com recurso a materiais 

concretos, que utilizam a motricidade aliada à perceção.  

Nesse enquadramento, além do grande interesse dos participantes pelas atividades, 

o autor (Leivas, 2012) realça, claramente, as dificuldades sentidas pelos intervenientes 

tanto nas habilidades de motricidade como nas de visualização, que atribui, numa lógica 

piagetiana, à falta de desenvolvimento dessas mesmas habilidades no processo de 

desenvolvimento psicogenético dos indivíduos. 

Na perspetiva de que, muito mais do que simplesmente estudar ou ensinar geometria, 

é necessário desenvolver habilidades que permitam aos alunos aprendê-la de uma forma 

específica (que varia de indivíduo para indivíduo), e de que as descobertas feitas com os 

próprios ‘olhos e mãos’ são as mais convincentes e surpreendentes, Leivas (2012) propõe o 

trabalho em torno da perceção como forma de desenvolver o pensamento geométrico.  

A perceção pode ser trabalhada, de acordo com o autor (Leivas, 2012), a partir de 

atividades desenvolvidas de forma dinâmica, que proporcionem às crianças, o emprego de 

cores, de movimentos e da memória, e também a manipulação de materiais concretos, de 

modo a que lhes seja possível compreender e aplicar cada uma das características que 

conduzem a uma estruturação visual-mental centrada na perceção.  

As atividades dinamizadas com recurso ao pantógrafo constituem, precisamente, um 

exemplo de um tipo de atividade que permite trabalhar a perceção, ou seja, a compreensão das 

propriedades dos objetos. Consequentemente, mais do que simplesmente ensinar e aprender 

geometria, as atividades com o mecanismo tornam possível desenvolver habilidades que 

favorecem uma abordagem do tema com os próprios ‘olhos e mãos’, nomeadamente a partir 

da modelação (e da subsequente identificação) de transformações geométricas. 

Comuns a crianças e adultos, as dificuldades sentidas na utilização do pantógrafo, 

consequência da falta de desenvolvimento da coordenação visual-motora, são passíveis de 

serem superadas por meio do uso recorrente do mecanismo e através de outras atividades 

que concorram para o desenvolvimento da perceção visual, na qual se combinam 

movimentos do olhar com movimentos motores.   

A partir do instante em que se torna habitual, o uso do pantógrafo passa a tornar-se, 

naturalmente, mais fácil e a absorver menos concentração. Dessa forma, o utilizador passa 

a ter a sua atenção disponível para o ato de aprender e para a perceção de outros elementos.  
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Na perspetiva de que toda a perceção implica um esquema sensório-motor que 

aplica o resultado do conjunto de construções precedentes a situações futuras, a conquista 

do hábito de usar o pantógrafo constitui, assim, fator e produto do desenvolvimento da 

perceção.  

Consequentemente, além de otimizar o desenvolvimento de futuras ações 

dependentes da coordenação visual-motora (que concorrem, igualmente, para o 

desenvolvimento da perceção), a conquista o hábito de usar o pantógrafo representa o 

culminar de um conjunto de construções anteriores (e, portanto, a aplicação de estruturas 

percetivas anteriores).   

Por fim, gostaríamos também de realçar as potencialidades do pantógrafo ao nível 

percetivo-motor.  

A forte componente manipulativa que é própria do trabalho com máquinas 

matemáticas motivou, em Itália, no âmbito da atividade do MMLAB, a criação de uma 

pequena coleção de máquinas matemáticas com adaptações específicas para a exploração tátil, 

por parte de invisuais, e, simultaneamente, a projeção de diversas sequências formativas, 

apoiadas no uso dessas máquinas, destinadas a estudantes invisuais. A aparente eficácia dessas 

sequências formativas encontra-se documentada em suporte multimédia (Bussi, 2005a). 

Para o efeito, as adaptações feitas nas máquinas matemáticas ocorrem ao nível da 

superfície de madeira em que a máquina opera, e consistem em tornar tangível (por meio 

de ranhura) o contorno de formas geométricas correspondentes, que materializam as 

transformações geométricas modeladas pelas máquinas (Bussi, 2005a; MMLAB, 2013d; 

Vangelisti, 2007).  

Para Vangelisti (2007), que considera a manipulação direta a característica mais 

interessante das máquinas matemáticas, apesar de a visão ser, seguramente, o canal 

principal para a recolha e posterior (re)processamento de informação, é importante ter 

presente que o tato também é capaz de construir uma representação mental completa da 

forma que explora.  

 Outras conexões  

 

Em qualquer das variantes que se possam imaginar, há decididamente uma noção 

importante subjacente ao papel das conexões matemáticas na aprendizagem – a de que a 

matemática ‘espreita’ e é necessário não deixar desaproveitadas as inúmeras oportunidades 

de a agarrar e de a integrar, de lhe dar sentido e coerência (Carreira, 2010). 
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Nessa perspetiva, procuraremos salientar, ainda que de forma abreviada, as muitas 

possibilidades que, dependendo do nível de ensino em questão e das atividades que se 

proponham, o pantógrafo oferece para o estabelecimento de outras conexões que vão além 

das anteriormente analisadas e que é possível estabelecer dentro e fora da matemática. 

a. Conexões entre diferentes contextos matemáticos 

 Conexões entre conteúdos da geometria 

Além de permitirem a abordagem manipulativa ao estudo das transformações 

geométricas e, portanto, o desenvolvimento da perceção e do pensamento geométrico, as 

atividades com o pantógrafo tornam possível trabalhar um vasto leque de outros conteúdos 

da geometria. 

Esse trabalho tanto pode ser desenvolvido com base na exploração da estrutura do 

pantógrafo como a partir da análise dos desenhos realizados pela máquina, recorrendo a 

modelos físicos ou virtuais do mecanismo. 

Alguns dos conteúdos da geometria que facilmente se podem abordar em atividades 

com o pantógrafo, e que de alguma forma estão ligados ao estudo das transformações 

geométricas, são: 

 as propriedades e a classificação das figuras geométricas; a propósito desta 

potencialidade do pantógrafo, salientamos a experiência de ensino-aprendizagem 

relatada por Veloso (2007), em que a construção de um modelo de pantógrafo no 

software de geometria dinâmica Sketchpad se assumiu um ponto-chave para o estudo 

das propriedades do paralelogramo; 

 a equivalência de figuras planas; 

 a congruência e a semelhança de figuras geométricas, e de triângulos, em particular;  

 o Teorema de Thales, ou o Teorema que Veloso (2012) convencionou chamar teorema 

do paralelismo e da proporcionalidade; 

 a identificação de pontos por coordenadas;  

 a abordagem vetorial (bastante ligada à física), defendida por Hoyos e Silfverberg 

(s.d.), como ferramenta poderosa para a resolução de problemas de geometria e para o 

desenvolvimento do raciocínio dedutivo através do processo de construção de  provas 

geométricas. 
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 Conexões entre a geometria e a medida 

A relação entre os componentes figurativos da estrutura do pantógrafo pode ser 

explorada através da sua medição, recorrendo a diferentes unidades de medida. 

De igual modo, a relação entre os desenhos traçados pelo pantógrafo e a relação 

entre esses desenhos e a estrutura do mecanismo pode, igualmente, ser estabelecida a partir 

da comparação das respetivas medidas de comprimento.  

 Conexões entre a geometria e os números e operações 

Para determinar o fator de dilação aplicado nas transformações geométricas 

realizadas com o pantógrafo, consequentemente, para o cálculo da razão de semelhança 

entre os triângulos da estrutura do pantógrafo ou para o cálculo da razão de semelhança 

entre os desenhos traçados pelo pantógrafo, é necessário recorrer às operações com 

números naturais, nomeadamente, à multiplicação e à divisão. 

O cálculo da escala de ampliação ou redução a que a figura original é reproduzida 

(em percentagem ou não) implica, igualmente, o recurso a essas operações. 

O trabalho com números fracionários também pode ser desenvolvido ao estabelecer 

a relação entre os triângulos do pantógrafo, considerando a relação parte-todo entre os 

segmentos definidos pelas perfurações feitas nas hastes do mecanismo. 

 Conexões entre a geometria e a álgebra 

A algebrização das transformações geométricas pode e deve ser feita (no Ensino 

Secundário), designadamente quando se trabalha com os números complexos. Um 

programa de geometria dinâmica é um recurso excepcional para fazer a conexão entre a 

geometria e os números complexos, contribuindo para tornar ambos os temas muito mais 

poderosos na resolução de problemas (Bastos, 2007). 

O pantógrafo, tanto na sua representação física como virtual, enquanto mecanismo 

para modelar transformações geométricas, permite desenvolver o conceito de 

proporcionalidade, a partir do cálculo da constante de proporcionalidade, da percentagem e 

da escala de ampliação ou redução da figura original. 

O recurso ao pantógrafo para a abordagem ao conceito de escala é explorado por 

Guerrero e Guerrero (2011), com vista à análise dos argumentos produzidos por estudantes 
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nesse contexto, e por Castellano (2012), para dar resposta à questão “En qué se parece un 

artesano, un escultor, un arquitecto y la Fábrica de Moneda y Timbre?” (e o que todas 

estas entidades têm em comum é, precisamente, o trabalho com escalas). 

 Conexões entre a geometria e as capacidades transversais 

As conexões entre a geometria e as capacidades transversais, e as conexões entre as 

diversas capacidades transversais, ainda que, indiretamente, foram já amplamente 

exploradas (cf. Capítulo II, ponto 3.1.). 

 Conexões entre a geometria e a história da matemática 

As máquinas matemáticas (como, por exemplo, o pantógrafo) são artefactos 

culturais com séculos, e até milénios, de existência. São parte da fenomenologia da história 

da geometria, e estão ligados ao desenvolvimento cultural da humanidade de uma forma 

que, longe de se reduzir meramente à matemática, se estende à arte e à tecnologia 

(Maschietto & Bussi, 2011). 

Quando uma máquina matemática é introduzida na atividade da sala de aula as suas 

componentes históricas também o são (Maschietto & Martignone, 2008). Em níveis de ensino 

adequados, esse contexto permite aos estudantes chegar à origem da história de algumas 

teorias matemáticas, desde a sua existência como objetos geométricos (Bussi, 1996). 

O estatuto das máquinas matemáticas no desenvolvimento da geometria é notável, e 

pode ser compreendido com base em pesquisas históricas, que simultaneamente nos 

revelam as suas potenciais aplicações. Por exemplo, o estudo do pantógrafo (o primeiro 

instrumento cujo uso para modelação de transformações geométricas começou a ser 

documentado) surgiu de propósitos práticos, como o desenho de perspetiva. 

Posteriormente, no século XIX (por volta do ano de 1864), a sua importância diluiu-se com 

a formulação da teoria abstrata das transformações, ligada à aplicação de sistemas 

articulados. Recentemente, o estudo de sistemas articulados deixou de ser valorizado em 

termos matemáticos puros e passou a ser parte fundamental da teoria das máquinas, 

mecanismos e robótica (Bussi, 1996). 

Numa perspetiva diacrónica, Bussi (2000) considera que a história da matemática 

pode entrar na atividade da sala de aula através da investigação de réplicas de instrumentos 

ancestrais e de outros artefactos reconstruídos com base em fontes históricas.  
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Notando que a experiência tátil-visual no estudo de coleções de instrumentos 

originais, em museus de história da ciência, tende a ser inviabilizada pela fragilidade 

desses instrumentos, a autora Bussi (2000) aponta como alternativa a investigação de 

cópias, ainda que grosseiras, funcionais, e realça a utilidade desses artefactos na sala de 

aula (preferencialmente modelos físicos, apesar de as simulações virtuais terem um 

importante papel a desempenhar nesta área). A autora salienta ainda que, apesar de não ser 

uma tarefa fácil, a construção de alguns espécimes pode ser feita por professores e alunos.  

Numa perspetiva sincrónica, e em termos de análise da evolução desses 

mecanismos e das respetivas aplicações, considera-se que as máquinas matemáticas 

representam os ancestrais da atual ‘máquina universal’ – o computador (Bartolini et al., 

2004). Por esse motivo, é também de grande interesse, ao nível da história da matemática, 

a exploração de modelos virtuais, concebidos com recurso a softwares de geometria 

dinâmica, e o recurso à Internet, por exemplo, para eventuais visitas virtuais a museus em 

que comportam a exploração dos seus instrumentos por essa via. 

b. Conexões entre a matemática e contextos não matemáticos 

 Conexões entre a matemática e a física 

Uma das vantagens da abordagem vetorial para o ensino da geometria, apontadas 

por Boltianski (1990), citado por Hoyos e Silfverberg (s.d.), diz respeito à possibilidade de 

conectar a matemática com a física no estudo de velocidades, forças e trabalho. 

As máquinas matemáticas assentam, simultaneamente, em princípios físicos e em 

princípios geométricos. Os primeiros dizem respeito aos materiais, nomeadamente, fontes 

de energia, distribuição e regulação de forças atuantes. Os últimos referem-se ao 

movimento relativo de cada parte, à trajetória de cada ponto em movimento (Bussi, 2005b; 

Martignone & Antonini, 2009). 

A maior parte das máquinas matemáticas pode ser estudada no âmbito da geometria 

cinemática, criada no século XIX (1830) (inicialmente, como ciência do movimento, 

independentemente da causa na sua origem, mais tarde, desenvolvida para excluir a 

consideração dos processos de tempo, por exemplo, velocidade e aceleração). Note-se que 

a ação das máquinas matemáticas é a de forçar um ponto ou uma linha ou qualquer figura 

geométrica, suportada por uma estrutura material adequada que a torne visível, a mover-se 

no espaço ou a ser transformada de acordo com a lei matemática abstrata (Bussi, 2005b). 
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A presença do pantógrafo em livros que se debruçam sobre a relação entre a 

matemática e a física é bem evidente, como é possível constatar nas obras de Bansal e Brar 

(2006), Howison (2005), e Phakatkar (2009). 

 Conexões entre a matemática e as TIC 

O uso de ferramentas tais como programas informáticos de geometria dinâmica 

permite aos alunos o trabalho com modelos, aliado a uma experiência interativa com uma 

vasta gama de formas bidimensionais. De igual forma, a visualização e o raciocínio 

espacial são melhorados, pela interação com animações computorizadas e com outros tipos 

de meios tecnológicos (NCTM, 2008).  

Assim, numa perspetiva de inclusão das TIC no currículo, uma realidade emergente 

no sistema de ensino nacional, é possível promover a exploração do pantógrafo recorrendo 

a modelos virtuais, construídos em softwares de geometria dinâmica, à semelhança do que 

revelam diversos estudos (Bartolini et al., 2004; Costa, Janzen & Rolkouski, 2006; Garuti, 

2011); Veloso, 2007; Vincent, 2002). 

Apesar das vantagens, tanto ao nível didático como logístico, associadas ao uso de 

modelos virtuais, esta prática não deve contribuir para extinguir a experiência manipulativa 

do modelo físico, pois nenhuma experiência virtual substitui a riqueza da manipulação 

física dos instrumentos. Os modelos virtuais podem (e devem) ser usados para tornar mais 

acessíveis os materiais entre estudantes, professores e o público mais alargado, e para 

apoiar a manipulação direta, mostrando a função dos instrumentos tangíveis e pondo em 

evidência a sua versatilidade, produzindo uma ‘infinidade’ de outros instrumentos 

diferentes alterando parâmetros (Bartolini et al., 2004). 

 Conexões entre a matemática e diversos setores de atividade humana 

O estudo das aplicações do pantógrafo no passado e no presente, tanto no 

quotidiano como no ensino (cf. Capítulo I, ponto 5.), constitui um bom ponto de partida 

para o estabelecimento das muitas conexões que o pantógrafo viabiliza entre a matemática 

e os diversos setores da atividade humana, revelando que as ideias geométricas podem ser 

muito úteis para a resolução de problemas que se colocam nas mais diversas áreas e 

situações do dia-a-dia. 
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Em jeito de conclusão… 

 

Face às vastas potencialidades didáticas do pantógrafo para o desenvolvimento do 

currículo em Matemática (objeto de análise de múltiplos investigadores), e, mais 

diretamente, em consequência da convicção de que a nossa ‘viagem pantográfica’, desde o 

início, desencadeou importantes aquisições, sentimo-nos impelidas a introduzir o 

pantógrafo na atividade educativa que promovemos no âmbito dos estágios em Educação 

Pré-escolar e em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Na perspetiva do futuro educador/professor, consideramos que, além de 

desencadear a aquisição e mobilização, com compreensão, de um importante leque de 

conteúdos e processos matemáticos, toda esta vivência de exploração do pantógrafo 

constituiu palco de um contexto que consideramos favorável ao desenvolvimento do 

conhecimento especializado do docente, isto é, dos conhecimentos e competências que o 

docente deve possuir para ensinar matemática (e que se estende, na sua generalidade, às 

demais áreas curriculares). 

A potencialidade da projeção e realização de atividades com recurso ao pantógrafo 

para o desenvolvimento do conhecimento especializado do docente constitui objeto de 

investigação de estudos recentes, levados a cabo por Garuti e Martignone (2010a, 2012). 

O próximo capítulo, dedicado à abordagem reflexiva em torno das intervenções 

pedagógicas objeto de análise neste relatório, constituirá reflexo do desenvolvimento do 

conhecimento especializado do docente, desencadeado, em contexto de formação inicial 

para a docência, pela projeção e dinamização das atividades realizadas com recurso ao 

pantógrafo.  
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Capítulo III - Utilização do pantógrafo em contexto de estágio em 

Educação Pré-escolar e em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. Nota introdutória 

 

Ao longo deste capítulo, iremos debruçar-nos sobre a intervenção pedagógica que 

constitui tema deste relatório, e que, como tem vindo a ser referido, foi dinamizada com 

recurso ao pantógrafo, no âmbito dos estágios previstos na formação inicial para a 

docência em Educação Pré-escolar e em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

Em ambos os casos, porque a atividade educativa é indissociável do contexto em 

que ocorre, a análise da experiência de ensino-aprendizagem será precedida de uma breve 

caracterização do contexto em que foi desenvolvida.  

Relativamente à importância dessa contextualização, salienta-se, na perspetiva da 

abordagem ecológica do desenvolvimento humano, teorizada por Bronfenbrenner (1979), a 

conceção de que o desenvolvimento humano constitui um processo dinâmico de relação 

com o meio, em que o indivíduo é influenciado, mas também influencia o meio em que 

vive.  

Em temos escolares, essa perspetiva, claramente assumida nas OCEPE para o 

desenvolvimento da atividade educativa em contexto de Educação Pré-escolar, centra-se, 

sobretudo, em encontrar as respostas mais adequadas à população que a frequenta. 

De acordo com Martins e Szymanski (2004), citando Bronfenbrenner (1979), a 

abordagem ecológica do desenvolvimento humano, assenta em quatro aspetos que se 

interrelacionam:  

 a pessoa (características do indivíduo);  

 o processo (participação ativa em interação, progressivamente mais complexa, 

recíproca com pessoas, objetos e símbolos no ambiente imediato);  

 o contexto (meio ambiente global em que o indivíduo está inserido e onde se 

desenrolam os processos desenvolvimentais);  

 o tempo (entendido, no sentido histórico, como as mudanças provocadas pela 

sucessão de acontecimentos). 

Por viabilizar uma maior adequação das opções educativas à realidade vigente, a 

abordagem sistémica e ecológica da educação esteve subjacente à construção do Projeto 
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Curricular de Grupo/Turma (Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de 10 de outubro) 

desenvolvido no decurso da prática de ensino supervisionada. 

No que se refere à experiência pedagógica realizada com recurso ao pantógrafo, 

longe da pretensão de abarcar toda a complexidade intrínseca a cada um dos níveis de 

organização do ambiente educativo anteriormente referidos, ao projetar a atividade, 

assumiu-se, claramente, a intenção de adequar as opções educativas à especificidade de 

cada contexto. 

Quanto à análise da experiência de ensino-aprendizagem que nos propormos 

desenvolver, apesar de a ação educativa se centrar nos alunos e na qualidade das suas 

aprendizagens, não podemos esquecer o papel incontornável do professor na tomada de 

decisões curriculares a vários níveis.  

Como afirma Roldão (1999), o desenvolvimento da atividade educativa 

compromete o docente num processo de tomada de decisões que se define pelas dimensões 

Decidir – Desenvolver – Avaliar – Redefinir, em que se lhe coloca a necessidade de 

adequar o seu conhecimento profissional a situações concretas.  

Colocando a tónica na singularidade das decisões curriculares protagonizadas por 

cada professor, Ribeiro e Santos (2011), por seu turno, consideram que a interpretação (e, 

consequentemente, a aplicação) que cada professor faz do currículo é ímpar, devido às suas 

características pessoais e à sua conceção de educação e da própria matemática, motivando, 

assim, situações de aprendizagem distintas. 

Desta forma, se, por um lado, é certo que, em função das suas características e 

conceções, cada professor se relaciona com o currículo (e o põe em prática) de uma forma 

diferente, por outro lado, é fundamental ter presente que o desenvolvimento da atividade 

educativa, em situações concretas, se baseia em alguns níveis de decisão 

consideravelmente padronizados.  

Retomando a conceção de currículo proposta por Sacristán (2000), citado por 

Ribeiro e Santos (2011), (cf. Capítulo II, ponto 1.), é possível identificar quatro níveis de 

decisão curricular, cuja responsabilidade é atribuída ao professor, que, reciprocamente, se 

interrelacionam e influenciam, e que, de uma forma geral, são reconhecidos no processo 

educativo:  

 currículo modelado pelos professores – traduzido na planificação que visa colocar 

o currículo prescrito em prática, em função da realidade instalada; 

 currículo em ação – o conjunto de aprendizagens que o professor coloca em prática 

na sala de aula; 
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 currículo realizado – que traduz aquilo que os alunos aprendem (com efeitos 

cognitivos, afetivos, sociais e morais);  

 currículo avaliado – que diz respeito àquilo que o professor avalia. 

Numa perspetiva de complementaridade, salientamos a obra de Giné e Parcerisa 

(2003), que se centra nas fases da sequência formativa enquanto contributo determinante 

para o desenho e análise das ações educativas. 

De acordo com os autores (Giné & Parcerisa, 2003), tanto do ponto de vista do 

ensino como da aprendizagem, a sequência formativa pode ser dividida em fases (Figura 34).  

 
Figura 34: Fases da sequência formativa 

 

Assim, na perspetiva do ensino, distinguem-se três etapas: a fase pré-ativa, em que 

os docentes planificam a sua intervenção; a fase interativa, em que os docentes trabalham 

conjuntamente com os seus educandos; e a fase pós-ativa, em que os docentes avaliam a 

sua intervenção educativa (Giné & Parcerisa, 2003).  

Na perspetiva da aprendizagem, devemos focar a nossa atenção na fase interativa. 

Nesta etapa também podem distinguir-se três momentos: a fase inicial, em que os 

educandos são colocados em situação de aprender; a fase de desenvolvimento, em que se 

realizam as aprendizagens; e a fase de fecho, em que se estruturam e consolidam as 

aprendizagens (Giné & Parcerisa, 2003). 
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Os autores, Giné e Parcerisa (2003), realçam, ainda, que, tanto do ponto de vista do 

ensino como do ponto de vista da aprendizagem, as fases do processo educativo, definidas 

por assumirem características e funções distintas, tendem a ocorrer de forma sequencial, na 

medida em que, após a preparação, desenvolvimento e avaliação de uma intervenção, de 

uma unidade didática ou de um curso, se planifica um novo processo de ensino-

aprendizagem que deve ter em conta o anterior. 

Não obstante, Giné e Parcerisa (2003) alertam que as fases do processo educativo 

não devem ser concebidas como estanques, pois, além de terem uma duração variável e de 

serem cíclicas, em certas ocasiões os seus limites são muito pouco precisos.  

Na análise que nos propomos desenvolver da prática de ensino supervisionada, em 

Educação Pré-escolar e em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, dinamizada com recurso 

ao pantógrafo, tomaremos como referência a estrutura da sequência formativa definida, por 

Giné e Parcerisa (2003), de acordo com os pressupostos que a seguir se enunciam. 

 

2. Estrutura de análise da sequência formativa 

 

2.1. Fase pré-ativa  

 

Face às características e funções que apresenta, consideramos que a fase pré-ativa 

encontra estreita correspondência com o currículo modelado pelos professores (cf. 

Capítulo III, ponto 1.). 

Esta fase configura o primeiro nível de decisão do docente, e recai sobre a 

planificação da sequência formativa, numa etapa prévia ao desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem com os alunos.  

O professor deve ter em conta, nesta fase, o contexto em que se desenrolará a 

atividade educativa, para, posteriormente, definir as tarefas a realizar, os seus objetivos e 

conteúdos, assim como as estratégias metodológicas e organizativas, e os recursos e 

critérios de avaliação (Parcerisa, 2004; Parcerisa & Forés, 2003; Rosa-Silva, Júnior & 

Laburú, 2010). 

Centrando-se no planeamento de uma aula de Matemática baseada na resolução de 

problemas, Walle (2009) acrescenta a importância de antecipar o que vai acontecer, de 

modo a adequar a planificação, e acentua a necessidade de planear o antes, o durante e o 

depois da aula, a que acresce a necessidade de o próprio professor investir na compreensão 

dos conteúdos a lecionar e na sua abordagem em termos didáticos. 
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2.2. Fase interativa 

 

A especificidade da fase interativa leva-nos a considerar a sua correspondência com 

currículo em ação e com o currículo realizado (cf. Capítulo III, ponto 1.). 

A fase interativa da sequência formativa é aquela em que educadores e educandos 

trabalham juntos com a intenção de, respetivamente, ensinar e aprender.  

De acordo com Giné e Parcerisa (2003), esta fase do processo educativo, reduzida, 

até à década de 1970, a um espaço de atuação do professor, tende, hoje, a centrar-se nos 

alunos, enquanto sujeitos ativos na construção do próprio conhecimento, e no contexto em 

que os alunos se movimentam, enquanto elemento estruturante do seu desenvolvimento.  

Nesta fase, o trabalho conjunto entre professores e alunos é determinado pela 

cultura do grupo, pelas características da comunicação que se estabelece, pela 

personalidade de educadores e educandos, e pelas relações que se desenvolvem. 

 

 

Figura 35: Síntese das fases da etapa interativa da sequência formativa 
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A etapa interativa, como referido anteriormente, compreende as três fases da 

sequência formativa consideradas do ponto de vista da aprendizagem: a fase inicial, a fase 

de desenvolvimento e a fase de fecho. O esquema representado na Figura 35 apresenta uma 

síntese das características e funções de cada uma dessas fases. 

Na fase inicial as questões chave são a avaliação, ou deteção das ideias prévias, e a 

apresentação do tema aos alunos. A avaliação inicial é fundamental para facilitar que 

novos conteúdos se possam relacionar com os conhecimentos prévios, de modo a que 

tenham sentido para quem os aprende. A apresentação do tema e dos objetivos a 

desenvolver é, igualmente, indispensável para que o professor possa explicitar o que 

pretende (Parcerisa, 2004). 

Na fase de desenvolvimento, a mais extensa da etapa interativa, é aquela em que se 

desenvolvem as atividades que ajudam à construção das aprendizagens. A regulação surge 

como elemento fulcral do processo de ensino-aprendizagem (París, 2006). Nesta fase é 

importante a implementação de estratégias que fomentem: a aprendizagem significativa 

(atividades de interrogação e questionamento, de construção de significados, de 

generalização e aplicação); a autonomia (atividades de decisão e autorregulação); a 

interação social (trabalho cooperativo); e a inserção social crítica (atividades de análise e 

juízo crítico) (Giné & Parcerisa, 2003). 

Na fase de fecho, a última da etapa interativa, é fundamental que se realize a 

síntese e avaliação das aprendizagens. Ainda que muitas vezes a fase de fecho se limite ao 

ponto de vista do docente, é importante contemplá-la também do ponto de vista dos alunos, 

o que obriga a pensar em novas formas de avaliação e em atividades de síntese distintas 

das do ensino tradicional (Giné & Parcerisa, 2003). 

 

2.3. Fase pós-ativa 

 

Por fim, na fase pós-ativa, tem lugar a avaliação da sequência formativa. 

Evidentemente, a avaliação não ocorre unicamente nesta fase (Parcerisa & Forés, 2003), 

pelo contrário, está presente em toda a intervenção pedagógica, devendo, a par com o 

currículo, ser entendida como parte integrante de um, e um só, sistema que visa a qualidade 

das aprendizagens (Abrantes, 2002). 

A avaliação é uma constante ao longo de toda a atividade educativa, sendo 

entendida como a base para a ação do professor e como fonte de informações sobre a 

aprendizagem do aluno (Lima & Grillo, 2010).  
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A avaliação está presente, num processo pró-ativo, ao planificar a aula. É intrínseca 

ao desenvolvimento da aula, na fase interativa, tornando possível a (re)orientação do 

processo de ensino-aprendizagem em caso de necessidade. Por fim, ocorre também numa 

fase pós-ativa, quando o professor, refletindo sobre o processo desenvolvido, toma 

decisões que visam modificar a sua forma de trabalhar e projetar um novo ciclo de 

planificação, desenvolvimento e avaliação da atividade educativa (Lima & Grillo, 2010). 

A reflexão em torno do processo de ensino-aprendizagem, após o seu 

desenvolvimento, é essencial para gerar um diagnóstico que torne possível tomar 

consciência do ponto em que se encontra a aprendizagem do aluno; das causas de aspetos 

relevantes referentes à sua aprendizagem; e do que falta para alcançar os objetivos 

perseguidos, designadamente ao nível da intervenção do professor (Lima & Grillo, 2010). 

Uma das estratégias para a avaliação na fase pós-ativa consiste na autoscopia, uma 

intervenção reflexiva semelhante ao que ocorre numa “sala de espelhos”, que permite ao 

professor refletir sobre a sua ação, tendo como referência a sua própria prática (Rosa-Silva, 

Júnior & Laburú, 2010). 

A autoscopia é possível com o auxílio da tecnologia de gravação de imagem. Com 

base em estudos prévios (Sadalla & Larocca, 2004), a autoscopia é definida, por Rosa-

Silva, Júnior e Laburú (2010), como a vídeo-gravação de uma aula que visa a observação, 

análise e autoavaliação dessa aula por parte do protagonista. Entre outros aspetos, a 

autoscopia torna possível ao professor refletir sobre a fase interativa: a sua intervenção, o 

comportamento dos alunos, a dinâmica da turma, as interações discursivas, assim como 

comparar as ações desenvolvidas com as ações planeadas na fase pré-ativa. 

De entre as dimensões reflexivas consideradas, pelas autoras, Rosa-Silva, Júnior e 

Laburú (2010), no exercício de autoscopia, salientamos, para os efeitos da nossa análise, a 

dimensão caracterização da prática (relativa à reflexão sobre o ensino); e a dimensão 

discente (relativa à reflexão sobre a aprendizagem). 

 

3. Utilização do pantógrafo em contexto de estágio em Educação Pré-escolar 

    

3.1. Caracterização do contexto 

 

Em contexto de Educação Pré-escolar, a experiência pedagógica, desenvolvida com 

recurso ao pantógrafo, foi realizada no Jardim de Infância de Lordelo, um estabelecimento 

de educação da rede pública nacional, integrado no Agrupamento Vertical de Escolas 

Diogo Cão – criado no âmbito do Decreto-Lei n.º 115-A/1998, de 4 de maio.  
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O Jardim de Infância de Lordelo fica situado na vila de Lordelo, sede da freguesia 

com o mesmo nome, uma localidade marcada, simultaneamente, por características rurais e 

urbanas, pertencente ao concelho de Vila Real.  

Tendo decorrido individualmente, o estágio teve uma duração de aproximadamente 

175 horas, entre 30 de janeiro e 15 de maio de 2012, três dias por semana, de segunda a 

quarta-feira, num exercício de atividade letiva de cerca de 5 horas diárias. 

Numa fase inicial, ao longo de, sensivelmente, 45 horas, entre 30 janeiro e 15 de 

fevereiro, teve lugar um período de observação/cooperação no desenvolvimento do projeto 

curricular delineado pela Educadora Titular do Grupo.  

Em fase posterior, sucedeu o período de responsabilização, de aproximadamente 

130 horas, levado a efeito, entre 27 de fevereiro e 15 de maio, compreendendo, em 

articulação com a Educadora Cooperante e com a Orientação Científica da docente da 

UTAD responsável pela unidade curricular de Estágio I, a tomada decisões curriculares a 

diversos níveis, nomeadamente: na organização do Grupo, do espaço e do tempo; na 

relação com os pais e com outros parceiros educativos; e no desenvolvimento das áreas de 

conteúdo previstas pelas OCEPE. 

Neste contexto, o estágio foi desenvolvido junto do Grupo de 25 crianças, 11 do 

sexo feminino e 14 do sexo masculino,
 
com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade 

de ingresso no Ensino Básico, que, no ano letivo 2011/2012, frequentaram o Jardim de 

Infância.  

 

3.2. Participantes na atividade 

 

De entre o grupo de 25 crianças que, à data, frequentava o Jardim de Infância, 

participaram nessa atividade (desenvolvida com recurso ao pantógrafo) 5 crianças que, 

prontamente, manifestaram interesse na sua realização, no momento em que esta foi 

proposta ao Grupo.  

 

3.3.  Análise da sequência formativa  

 

 Fase pré-ativa 

 

No que refere à aplicação do pantógrafo em contexto de estágio em Educação Pré-

escolar, além da realização de atividades dirigidas (Cardona, 1992), uma das possibilidades 

colocadas, por parte da Estagiária, no início do estágio, aquando da explicitação das 
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intenções de trabalho no Projeto Curricular de Grupo, centrava-se na criação da Área do 

Pantógrafo. 

Nesse enquadramento, a Área do Pantógrafo destinar-se-ia ao desenvolvimento da 

atividade educativa em período de atividades de livre escolha (Cardona, 1992), mediante 

regras específicas de utilização, particularmente ao nível do número de utilizadores e modo 

de utilização do recurso.  

Enquanto o interesse pela atividade na Área do Pantógrafo persistisse, as crianças 

teriam, assim, a possibilidade de explorar o instrumento, livremente ou com a orientação 

necessária, por parte da Estagiária, reproduzindo desenhos livres ou outras ilustrações do 

seu agrado.  

Nessa área de trabalho, como é próprio das atividades de livre escolha, quando 

providas de intencionalidade educativa, à Estagiária, na qualidade de mediadora da 

aprendizagem, competiria, acima de tudo, ouvir, observar e questionar as crianças, de 

modo a favorecer o seu envolvimento na atividade e a otimizar os resultados da 

aprendizagem. 

A intenção de criar a Área do Pantógrafo, todavia, acabaria por não se concretizar, 

devido a condicionalismos do espaço físico, aliados à existência de outras áreas de 

trabalho, previamente organizadas sob orientação da Educadora Cooperante, e em cuja 

atividade o interesse das crianças permaneceu ao longo do estágio.  

Face aos motivos enunciados, a introdução do pantógrafo no Projeto Curricular do 

Grupo acabaria por ser projetada como atividade dirigida, conforme a planificação anexa 

(Anexo 8).  

Tal como consta na planificação (Anexo 8), a atividade foi projetada de modo a 

proporcionar, às crianças, o uso do pantógrafo para a realização/reprodução de desenhos e 

para a posterior reflexão em torno dos resultados obtidos. 

Com vista a proporcionar às crianças um exercício em que facilmente se 

apercebessem da transformação realizada pelo pantógrafo, a planificação da atividade 

centrou-se na utilização de um pantógrafo configurado para a modelação de dilações de 

razão negativa, ampliando/reduzindo a figura original, ou, por outras palavras, configurado 

para a obtenção de cópias ‘invertidas’ e, simultaneamente, reduzidas ou ampliadas (cf. 

Capítulo I, ponto 4.4.). 

Para a recolha de informações no decurso do processo de ensino-aprendizagem 

privilegiou-se o recurso à entrevista, nos moldes da entrevista clínica (Moreira & Silveira, 

1993), baseada em questões abertas e centradas na criança (Harlen, 2007), de maneira a 
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estimular as crianças a manifestar as suas ideias e conceções acerca do tema em estudo, 

visando uma intervenção pedagógica diferenciada, facilitadora da aprendizagem. 

Relativamente à organização das crianças para o desenvolvimento da atividade, 

embora reconhecidos os benefícios do trabalho de grupo e da aprendizagem cooperativa 

para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e social dos indivíduos (Fernandes, 1997; 

Lopes & Silva, 2008, 2009), a opção acabaria por recair sobre o trabalho individual. 

A preferência pelo trabalho individual ficou a dever-se à necessidade de criar 

condições para um apoio mais eficaz e diferenciado a cada criança, em virtude de se tratar 

de um contexto de aprendizagem novo para todos os intervenientes. De igual modo, foram 

tidas em conta as dificuldades associadas à manipulação do mecanismo, bem como a 

intenção de proceder ao registo individualizado das conceções das crianças no 

desenvolvimento da tarefa.  

 

 Fase interativa 

 

A atividade teve início com um breve diálogo introdutório, em que foi apresentado 

às crianças um pantógrafo de madeira (Figura 30b – cf. Capítulo II, ponto 3.1.3.), 

previamente construído, pela Estagiária e pela colega de licenciatura e de Estágio II – 

Bruna Figueiredo, no âmbito da unidade curricular de Didática da Matemática. 

Com vista a diagnosticar os seus conhecimentos prévios sobre o instrumento, as 

crianças foram questionadas acerca da utilidade do pantógrafo. A partir das respostas 

obtidas, sem exceção, foi possível constatar que nenhuma criança havia anteriormente 

contactado com o mecanismo. Dessa forma, não se colocou a necessidade de reajustamento 

do ponto de partida para a consecução da atividade. 

A atividade foi desenvolvida por uma criança de cada vez, em virtude de se ter 

optado pelo trabalho individual e pelo uso de um único pantógrafo. A ordem pela qual as 

crianças realizaram a atividade foi aleatória, e antes e depois da sua consecução estiveram 

envolvidas noutras atividades.  

No momento de desenvolverem a atividade, com a orientação da Estagiária, as 

crianças utilizaram o pantógrafo, tanto para realizar/reproduzir desenho livre como para 

contornar/reproduzir figuras propostas na planificação (Anexo 8).  

Durante a realização da tarefa, as crianças foram solicitadas a observar o resultado 

das suas ações e a responder (em voz alta) a algumas questões, colocadas pela Estagiária, 

sobre o que estavam a observar.  
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Quanto à avaliação promovida, naturalmente dentro da inexperiência e das 

limitações que são próprias do período de formação inicial para a docência, e sem 

esquecer, como refere Abrantes (2002), a extrema complexidade de que se reveste o ato de 

avaliar, procurou-se pôr em prática uma avaliação formativa do processo de ensino-

aprendizagem que tornasse possível, em tempo útil, a adequação das estratégias de ensino 

às necessidades de cada criança. 

 

 Fase pós-ativa 

 

a. Avaliação das aprendizagens das crianças 

 

 Técnicas e instrumentos de recolha de informação 

 

Na perspetiva de que é fundamental assegurar a consistência dos procedimentos 

avaliativos, defendida por Abrantes (2002), Fernandes (2002), Ferreira (2007), e Peralta 

(2002), foram utilizadas várias técnicas e instrumentos de recolha e registo de informação 

acerca do processo e dos resultados de aprendizagem. 

Assim, procedeu-se à observação, com questionamento oral, das conceções das 

crianças acerca das operações realizadas com o pantógrafo; ao registo audiovisual
4
 do 

desenvolvimento da atividade; e ao registo fotográfico das produções das crianças.  

Ainda que com as limitações próprias da inexperiência em contexto de formação 

inicial, a observação, com questionamento oral, das conceções das crianças acerca das 

operações realizadas com o pantógrafo permitiu a (re)orientação do processo de ensino-

aprendizagem, de modo a favorecer a consecução dos objetivos da atividade. Em função 

das respostas das crianças, procurou-se, no desenvolvimento da atividade, a adequação da 

intervenção pedagógica à individualidade própria da aprendizagem de cada criança.  

A observação durante o ensino-aprendizagem associada a pequenas entrevistas é 

uma técnica de avaliação formativa privilegiada para a recolha de informações sobre os 

processos de aprendizagem dos alunos e para promover a regulação interativa das 

aprendizagens (Ferreira, 2007). 

Por seu turno, o registo vídeo do desenvolvimento da atividade permitiu uma 

recolha mais fidedigna e documentada do processo de ensino-aprendizagem, tornando 

                                                             
4 Relativamente ao registo audiovisual da atividade, salienta-se que, conforme informação cedida pela 

Educadora Cooperante, na primeira reunião de pais/encarregados de educação do ano letivo, à data, em 

curso, foi solicitada permissão para fotografar e filmar as atividades desenvolvidas com os respetivos 

educandos sem que tal permissão tivesse sido negada. 
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possível a transcrição das entrevistas realizadas aos alunos, assim como revisitar todo o 

processo desenvolvido, e evitar perdas de informação próprias de outros tipos de registos, 

favorecendo a reflexão em torno da aprendizagem dos alunos (das suas afirmações, 

expressões e envolvimento na tarefa). 

A gravação vídeo de alunos implicados em tarefas matemáticas constitui um 

recurso profícuo para compreender como estes desenvolvem ideias matemáticas e 

raciocinam sobre elas (Maher, 2008), e, consequentemente, para adequar a intervenção 

pedagógica em função da interpretação das informações recolhidas. 

Por fim, no que refere ao registo fotográfico das produções realizadas pelas 

crianças com recurso ao pantógrafo, importa realçar que, além de documentar a atividade a 

partir de um outro prisma (diferente dos anteriormente considerados), constituiu uma 

forma de avaliação complementar. 

Por se centrar nos resultados, e atendendo a que a atividade com o pantógrafo não 

teve continuidade, a análise do registo fotográfico das produções das crianças não teve 

qualquer impacto na tomada de decisões no decurso da intervenção pedagógica em causa. 

Todavia, tornou possível suportar uma análise mais completa do desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem, e contribuiu, a par com outras atividades, para situar o 

nível de desenvolvimento da coordenação visual-motora e da motricidade fina das crianças 

envolvidas na tarefa (capacidades que não são exclusivas da atividade com o pantógrafo).  

 

 Estudo de caso de três crianças  

 

Com base nas informações recolhidas, propomo-nos, em seguida, proceder ao 

estudo de caso de três das crianças, que participaram na atividade com o pantógrafo, em 

que procuraremos refletir sobre o processo de aprendizagem experienciado por essas 

crianças. 

Investigações conduzidas com recurso a esta metodologia (Ribeiro & Santos, 

2011), e outras que se debruçam sobre a sua análise (Ponte, 1994), definem o estudo de 

caso como uma abordagem de natureza interpretativa, em que, deliberadamente e em 

profundidade, se procura conhecer o “Como?” e os “Porquês?” de uma entidade, que 

pode ir desde uma instituição a uma pessoa, a respeito de determinada matéria.  

A nossa análise será suportada pelas informações recolhidas e registadas com 

recurso às diversas técnicas e instrumentos utilizados para o efeito, e recairá sobre as 
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declarações, reações e produções das crianças, tendo em vista a avaliação do processo e 

dos resultados de aprendizagem alcançados. 

Na primeira situação de ensino-aprendizagem a reportar intervieram duas crianças: 

a Criança A (sexo feminino, 5 anos de idade) e a Criança B (sexo masculino, 4 anos de 

idade).  

No segundo caso, a situação de ensino-aprendizagem foi protagonizada pela 

Criança C (sexo feminino, 5 anos). 

 

Situação de aprendizagem protagonizada pela Criança A e pela Criança B 

 

Os registos que sustentam a análise da situação de aprendizagem protagonizada 

pela Criança A e pela Criança B figuram em anexo e são os seguintes: registo vídeo da 

situação de aprendizagem em que ambas as crianças intervieram (Anexo 9); transcrição da 

entrevista gravada nesse registo vídeo (Anexo 10); e as produções gráficas elaboradas, pela 

Criança A, com recurso ao pantógrafo (Anexo 11). 

Correspondendo ao que lhe foi proposto, depois de preparado o mecanismo para ser 

utilizado, a Criança A começou por desenhar livremente com o pantógrafo. De imediato, 

ao observar o que estava acontecer, deixou soltar a expressão “Uuuuupa!”.  

Nesse preciso momento, a Criança A foi questionada, pela Estagiária, acerca do que 

estava a acontecer. Com surpresa, em resposta pronta, afirmou: “Mas aquele [marcador] 

também está a desenhar daquele lado!”. Esta afirmação e o seu tom exclamativo e 

espontâneo permitem-nos constatar que, nesse instante, a Criança A se apercebeu de que, 

no ponto reprodutor, o pantógrafo estava a desenhar mecanicamente (ou seja, sem a 

intervenção direta de quem quer que fosse).  

A expressão, “Uuuuupa!”, proferida pela Criança A, tal como a expressão “Uau! 

Que fixe!”, proferida pela Criança B (a que nos reportaremos adiante), podem ser 

considerados, na ótica de Mariotti (2013), como meios de partilha (de natureza verbal) da 

emergência de significados durante processos exploratórios.  

Estes comentários verbais, assim como o olhar da Criança A, absorvido pela tarefa, 

como é visível na Figura 36, podem, também, na perspetiva de Oliveira-Formosinho e 

Araújo (2004), ser analisados como indicadores/sinais característicos de um 

comportamento que reflete o forte envolvimento da criança na tarefa, denotando a 

qualidade da aprendizagem, isto é, o meaning making, ou atribuição de sentido à realidade 
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vivida (cf. Capítulo III, ponto 3.3., Fase pós-ativa, a. Avaliação das aprendizagens das 

crianças, Estudo de caso de três crianças, Algumas inferências). 

 

 

Figura 36: A Criança A, durante a utilização do pantógrafo, atenta ao ponto reprodutor 

enquanto manipula o marcador com que realiza os seus desenhos 

 

Na Figura 36 é possível observar a Criança A, durante a utilização do pantógrafo, 

atenta ao ponto reprodutor enquanto manipula o marcador com que realiza os seus 

desenhos, colocado no ponto que percorre o desenho original. Esta atitude denota a 

necessidade sentida pela Criança A de estar atenta ao funcionamento do mecanismo, 

constituindo um outro indicador de que terá tido a perceção de que o ponto reprodutor 

opera mecanicamente. 

Não é claro, contudo, que a criança se tenha apercebido de que aquilo que o 

pantógrafo estava a desenhar, no ponto reprodutor, eram os seus desenhos. Essa 

informação, porém, poderia ter sido obtida reformulando a questão “O que está a 

acontecer?”, inicialmente colocada pela Estagiária, e pedindo à Criança para, 

especificamente, identificar as figuras que estavam a ser desenhadas por cada um dos 

marcadores. 

Nesta situação de aprendizagem, em particular, foi interessante notar que, enquanto 

a Criança A operava com o pantógrafo, no sentido de concretizar a tarefa que lhe foi 

proposta, a Criança B, que lhe estava próxima e implicada numa tarefa distinta, não resistiu 

a, com igual surpresa, observar “Uau! Que fixe! Está a imitar”. Visivelmente surpreendida, 

a Criança B, aparentemente, notou que o pantógrafo estava a reproduzir, de forma 

mecânica, os desenhos traçados pela colega.  

A oportunidade foi aproveitada, pela Estagiária, para questionar a ambas as 

Crianças se o pantógrafo estava a “imitar” da mesma maneira ou de forma diferente. 

Todavia, nenhuma identificou, de imediato, a transformação modelada pelo pantógrafo – 



129 
 

uma redução em posição ‘invertida’, ou, com maior rigor, uma redução de razão negativa, 

que associa a redução à meia-volta.  

Em resposta à questão colocada, a Criança B prontamente afirmou: “Está a 

acontecer uma coisa diferente”. Com vista a obter, da Criança B, uma resposta reveladora 

do seu raciocínio, foi-lhe devolvida a questão: “Então, e o que é que será diferente? Vamos 

lá pensar”, a que a Criança respondeu centrando a sua atenção na diferença de cor dos 

marcadores colocados no ponto de registo do original e no ponto de reprodução. Com a 

continuidade da atividade, a Criança B acabaria por se retirar da conversação.  

A Criança A, por seu turno, centrou-se na comparação entre as posições ocupadas, 

nas folhas de registo, pelo desenho original e pela cópia, e na comparação do traço de ambos 

os registos, conforme se constata a partir da sua resposta: “[Ficou] mais em baixo” e “muito 

levezinho”, após, na sequência dos acontecimentos descritos, lhe ter sido colocada, pela 

Estagiária, a questão: “E o que é que aconteceu? Ficou um bocadinho mais…?”. Note-se, 

porém, que não houve qualquer comentário à redução do desenho original, ou à meia-volta.  

    

Desenho original  Reprodução 

 

 

 

Figura 37: Produções da Criança A realizadas com recurso ao pantógrafo 

 

A constatação da Criança A, acerca da posição, “mais abaixo”, do desenho 

reproduzido face ao original – que é visível nas produções da Criança (Figura 37) –, 
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permite notar a capacidade de mobilizar noções espaciais para expor a sua conceção 

daquilo que observa. Por outro lado, uma análise mais intuitiva da afirmação remete-nos 

para uma característica que é própria da dilação de razão negativa: a composição da 

dilação (ampliação ou redução) com a meia-volta, que necessariamente implica diferentes 

posições relativas das produções no plano.  

Dada a aparente dificuldade das Crianças em identificar a transformação 

geométrica modelada pelo pantógrafo, e com vista a favorecer a sua visualização foi 

proposto, pela Estagiária, à Criança A que desenhasse um triângulo e se pronunciasse 

acerca dos resultados observados. A Criança respondeu “Está ao contrário!”, identificando, 

claramente, o efeito resultante da meia-volta – visível na comparação entre o triângulo 

representado no desenho original e o que figura na reprodução (Figura 37). Contudo, a 

diferença de tamanho entre o original e cópia continuou a não ser referida.  

A resposta à questão acabaria por ser precipitada pela Estagiária, ao interrogar se o 

tamanho da reprodução era igual ao tamanho da figura original, o que motivou, da parte da 

Criança A, a resposta “Não, porque este [o original] está mais grande do que aquele [a 

cópia]”.  

 

Breve reflexão 

 

Ainda que evidente, a redução não foi identificada de forma espontânea pela 

Criança A, nem no desenho livre nem na reprodução do triângulo que, posteriormente, foi 

solicitada a realizar, e que é possível observar nas produções elaboradas pela Criança A 

(Anexo 11).   

Quanto à ‘inversão’, ou seja, à meia-volta, salienta-se que o facto de nem a Criança 

A nem a Criança B se terem apercebido de imediato da transformação poderá ser atribuído 

à natureza das formas livremente desenhadas pela Criança A, no início da atividade, a 

forma quase elíptica visível no registo em anexo (Anexo 11).  

A constatação de que nem todos os desenhos permitem uma identificação bem-

sucedida da transformação geométrica modelada pelo pantógrafo é uma das evidências 

apontadas, por Martignone e Antonini (2010), a propósito da exploração do pantógrafo de 

Scheiner, na análise do protocolo de Anna (estagiária graduada em Matemática) – um dos 

sujeitos da investigação em que, a partir da análise dos processos envolvidos na 

manipulação de pantógrafos, os autores (Martignone e Antonini, 2010) propõem uma 

classificação dos esquemas de utilização desses instrumentos.  
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De acordo com os autores Martignone e Antonini (2010), para que Anna alcançasse 

a visualização das propriedades dos desenhos realizados com o pantógrafo foi 

determinante a opção de mudar o movimento e, consequentemente, o desenho, de linhas 

curvas para zig-zag. Nas linhas zig-zag os segmentos correspondentes são modificados, 

enquanto os ângulos se mantêm. Por sua vez, nas linhas curvas tais propriedades estão 

escondidas. 

De igual modo, para a Criança A, revelou-se fundamental a aposta na representação 

do triângulo, para a visualização da meia-volta efetuada mecanicamente pelo pantógrafo. 

 

Situação de aprendizagem protagonizada pela Criança C 

 

A situação de aprendizagem protagonizada pela Criança C, que vemos, na Figura 38, 

atenta à preparação do pantógrafo para a realização da atividade, encontra-se documentada, 

em anexo, nos seguintes registos: gravação vídeo da situação de aprendizagem (Anexo 12); 

transcrição da entrevista registada nessa gravação (Anexo 13); produções gráficas elaboradas 

pela Criança C com recurso ao pantógrafo (Anexo 14). 

 

 

Figura 38: A Criança C atenta no momento de preparação do pantógrafo para a atividade 

 

Solicitada a escolher uma das figuras previstas na planificação da atividade 

(Anexo 8) para reproduzir com o pantógrafo, a Criança C optou pelo quadrado. Após a 

escolha da figura, e depois de a Estagiária ter preparado o pantógrafo para ser utilizado, foi 

proposto à Criança que utilizasse o mecanismo para contornar o quadrado e que observasse 

o resultado. Na Figura 39, é possível observar a reprodução do quadrado modelada pela 

Criança C com recurso ao pantógrafo.  
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Quando questionada acerca do que estava a observar, centrando a sua análise na 

comparação dos desenhos realizados, a Criança C detetou, sem dificuldade, que a cópia 

obtida se tratava de uma redução.  

Uma vez que a Criança não referiu a ‘inversão’, foi questionada acerca de outras 

possíveis ocorrências visíveis. Perante a sua hesitação em responder, dado que a 

representação do quadrado estava animada com a ilustração de olhos, foi colocada a 

questão: “E os olhos, será que ficaram do mesmo ‘lado’?”. A Criança respondeu 

prontamente “Não, ficou ao contrário, porque tu viraste-os ao contrário”. Depois de uma 

tentativa, por parte da Estagiária, de contrariar essa conceção, a Criança C insistiu na 

mesma ideia, reforçando “Mas viraste-os antes”. 

Com vista a tornar evidente que a cópia do desenho original, modelada pelo 

pantógrafo (no caso, uma redução de razão negativa, ou, por outras palavras, de uma redução 

composta com a meia-volta), se obteve mecanicamente, e não por intervenção da Estagiária 

(ou de quem quer que fosse), a Criança C foi solicitada a reproduzir uma nova imagem, desta 

vez um triângulo (Figura 39).  

 

Desenho original  Reprodução 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 39: Reprodução de figuras geométricas realizada pela Criança C com recurso ao pantógrafo 

 

Depois de a Criança C ter reproduzido o triângulo, foi-lhe perguntado “E agora, o 

que é que achas que aconteceu?”. A Criança respondeu “Ficou, na mesma, mais 
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pequenino”, notando claramente a redução. Devolvida a questão “E mais?”, a Criança 

respondeu “O resto eu não sei.” 

No sentido de orientar a atenção da Criança para os aspetos a notar, foi-lhe sugerido 

que observasse o ‘bico’ do triângulo. A observação da Criança: “[Ficou] ao contrário”, 

denota a sua perceção da meia-volta. Todavia, na justificação apontada para o sucedido, a 

Criança manteve a explicação de que a imagem fora virada pela Estagiária. 

 

Breve reflexão 

 

Relativamente ao facto de a Criança C não detetar, espontaneamente, a meia-volta, 

colocam-se duas situações que procuraremos analisar em seguida. 

Primeiro, o desenho do quadrado não permite a clara observação dessa 

transformação. A este nível, salienta-se, no entanto, a preocupação de reorientar a atividade 

solicitando à Criança o contorno de um triângulo, à partida, uma figura cuja transformação 

é mais fácil de identificar. 

Segundo, há a realçar a insistência da Criança em considerar a intervenção da 

Estagiária com a justificação para a ‘inversão’ do desenho na sua reprodução. Este facto 

denota que a Criança C identificou o efeito da meia-volta, todavia, levanta dúvidas sobre se 

a criança se apercebeu de que o pantógrafo reproduz a figura original mecanicamente.  

Considerando que, claramente, a Criança C formulou conceções alternativas acerca 

do funcionamento do pantógrafo, deveria ter sido criada uma situação de conflito cognitivo 

que colocasse a Criança em situação de mudança conceptual.  

Por outras palavras, tomando como referência o comentário de Borges (2007) à 

linha de pesquisa sobre conceções alternativas, reconhecemos que a Criança C deveria ter 

sido colocada numa situação geradora de insatisfação face aos seus argumentos, de tal 

modo que, aos seus olhos, deixassem de ser satisfatórios para explicar o fenómeno e 

despertassem a necessidade de construção de novas ideias, mais consentâneas com aquelas 

que atualmente são aceites.  

Algumas possibilidades de criar conflito cognitivo no contexto em questão seriam, 

por exemplo: dar à Criança C a possibilidade de se colocar na posição de espetador, 

observando todo o processo com uma outra criança a realizar a tarefa; propor à Criança C o 

desenho livre com o pantógrafo numa superfície de registo completamente em branco, não 

permitindo que quem quer que fosse se aproximasse do pantógrafo; implicar a criança no 
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processo de preparação da atividade (na introdução dos marcadores nos pontos de desenho, 

na fixação das folhas de papel à mesa de trabalho). 

Por fim, gostaríamos de salientar que, de acordo com Gil Perez (1986) citado por 

Borges (2007), as conceções alternativas, apresentam algumas características peculiares: 

 apresentam uma certa coerência interna;  

 são comuns a alunos de diversos meios e idades; 

 assemelham-se, às vezes, a conceções aceites em determinados períodos da 

História das Ciências; 

 são persistentes, dificilmente substituíveis pela educação escolar.  

 

A este respeito, é interessante notar a correspondência entre a conceção alternativa 

apresentada pela Criança C e aquela veiculada na obra de Scheiner (1631), acerca da forma 

como o Mestre Gregorius lhe terá apresentado a genialidade do instrumento que acabaria 

por inspirar a invenção do pantógrafo por parte de Scheiner:  

Em 1603, em Dillingen, um certo Mestre Gregorius, um pintor excelente, 

vangloriava-se junto de Scheiner por ter inventado um instrumento para desenhar, 

mas recusava de modo irritante divulgar o segredo. Provocatoriamente, Gregorius 

dizia “não crer que uma tal coisa pudesse ser imaginada; que, na verdade, não se 

tratava de uma invenção humana, mas antes de uma inspiração divina, que acreditava 

ter-lhe sido interposta e revelada não por esforços humanos, mas por qualquer génio 

celeste” [tradução nossa] (Scheiner, 1631 citado por MUSNSS, s.d.c). 

 

Tal como no século XVII era, aparentemente, válido aludir à intervenção divina 

para, de alguma forma, explicar o funcionamento do paralelogramo – instrumento que terá 

inspirado a criação do pantógrafo de Scheiner (Bussi & Maschietto, 2006) –, para a 

Criança C o argumento encontrado para explicar o facto de a cópia do desenho original 

(reproduzida com o pantógrafo) aparecer ‘ao contrário’ centrava-se na intervenção da 

Estagiária. 

 

Algumas inferências 

 

i. O desenho livre é, provavelmente, a melhor forma de iniciar a atividade 

 

O desenho livre com o pantógrafo é, provavelmente, a melhor forma de iniciar o 

desenvolvimento da atividade: favorece a socialização com o recurso e permite, às 

crianças, observar o funcionamento do pantógrafo, sem estarem preocupadas com outras 

questões que lhes desvie a atenção desse propósito. 
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A Criança A, a quem foi dada a possibilidade de iniciar a atividade com o desenho 

livre, facilmente se apercebeu de que o pantógrafo, mecanicamente, reproduziu a figura 

“ao contrário”.  

Já para a Criança C, a quem foi solicitada a escolha e reprodução de uma das 

figuras previstas na planificação da atividade (Anexo 8), dado que a sua opção incidiu 

sobre o quadrado, a justificação para o facto de a cópia da figura original aparecer ‘ao 

contrário’ ficou a dever-se à intervenção da Estagiária.  

O facto de a Criança C ter tido a necessidade de centrar a sua atenção no contorno 

da figura original poderá ter estado na origem dessa sua conceção alternativa. Como afirma 

Leivas (2012), o sujeito só se torna capaz de dar toda a sua atenção ao ato de aprender (ou 

à perceção de objetos exteriores) quando o exercício de coordenação visual-motora que lhe 

está subjacente se torna habitual, e os movimentos deixam de absorver toda a concentração 

mental. 

É nessa perspetiva que se considera que a atenção exigida, à Criança C, pelo ato de 

contornar a figura original com o pantógrafo a possa ter impedido de observar que o 

marcador do ponto de reprodução estava a desenhar mecanicamente, sem a intervenção de 

terceiros. 

 

ii. Nem todas as figuras permitem a identificação da transformação geométrica modelada 

 

Nem todas as figuras permitem a identificação imediata da transformação 

geométrica modelada pelo pantógrafo. A conclusão é avançada por Martignone e Antonini 

(2010), e já foi discutida a propósito da reflexão em torno do percurso de ensino-

aprendizagem em que interveio a Criança A. 

No desenho livre, a Criança A começou por representar linhas curvas. Isso 

permitiu-lhe visualizar a redução, todavia, a meia-volta que lhe estava associada não foi 

identificada. A mudança para a representação do triângulo, sugerida pela Estagiária, foi 

fundamental para que a perceção dessa transformação ocorresse. 

Por seu turno, no caso da Criança C, que começou por reproduzir um quadrado, a 

identificação da meia-volta também não ocorreu, o que se justifica pelo facto de as 

propriedades do quadrado não permitirem espelhar essa transformação. 

Em síntese, após o desenho livre, que, numa primeira fase, favorece a perceção de 

que o pantógrafo copia a figura original mecanicamente, a reprodução de triângulos 
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constitui, provavelmente, a forma mais eficaz de conduzir as crianças à identificação da 

meia-volta, que classificam com a expressão ‘ficou ao contrário’. 

 

iii. A articulação de conteúdos é intrínseca à atividade com o pantógrafo 

 

Como facilmente se constata, a atividade com o pantógrafo, além de permitir o 

estudo intuitivo de diversas transformações geométricas, tornou possível, de forma 

integrada, a aprendizagem de um nova técnica de expressão plástica (mais concretamente 

de desenho) e o desenvolvimento da coordenação visual-motora e da motricidade fina. 

As crianças implicadas na atividade revelaram dificuldade no manuseamento do 

pantógrafo, o que revela a necessidade de trabalhar essas capacidades (necessidade que, 

aliás, é própria da faixa etária).  

 

iv. O envolvimento das crianças na atividade com pantógrafo é, à partida, positivo e 

denota a atribuição de significado à realidade vivida  

 

Nos casos em que, aparentemente, as crianças tiveram a perceção de que o 

pantógrafo reproduz os desenhos originais mecanicamente, a sua admiração foi notável. 

O meaning making (Oliveira-Formosinho & Araújo, 2004) é evidente na forma e 

como a Criança A solta a expressão “Uuuupa!” (e na imediatez que lhe está associada), no 

momento em que se apercebeu de que o marcador colocado no ponto reprodutor do 

pantógrafo desenhava sem a intervenção de quem quer que fosse. 

A mesma convicção é despoletada pela espontaneidade da expressão “Uau! Que 

fixe!” proferida pela Criança B, que, de imediato, desviou a sua atenção da tarefa em que 

se encontrava envolvida para, por momentos, se centrar na atividade que a Criança A 

estava a realizar com o pantógrafo. 

Conforme foi referido anteriormente, estas expressões são também sinal de que a 

criança terá desenvolvido um raciocínio que a fez despertar para um novo significado.  

Estas constatações conduziram-nos à sua análise com base na Escala de 

Envolvimento da Criança, tal como é apresentada por Oliveira-Formosinho e Araújo 

(2004), sobre cujos pressupostos nos debruçaremos em seguida. 

De acordo com as autoras, a Escala de Envolvimento da Criança é constituída por 

duas componentes: os níveis de envolvimento numa escala de 5 pontos; e uma lista de 

indicadores/sinais característicos de um comportamento de envolvimento.  
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Em função das reações observadas na Criança A, na Criança B e na Criança C 

vamos centrar-nos na lista de sinais de envolvimento da criança, que compreende, além de 

outros indicadores (não observados no casos analisados):  

 Concentração - A criança focaliza a sua atenção ao círculo limitado da sua atividade. 

Apenas estímulos intensos podem distraí-la. Um ponto importante de referência para o 

observador são os movimentos oculares da criança, ou seja, “Os olhos estão fixos no 

material, nas mãos ou vagueiam ocasional ou permanentemente?”. 

 Expressão facial e postura - Os sinais não-verbais são uma grande ajuda quando se 

avalia o nível de envolvimento. Por exemplo, é possível distinguir entre olhos que 

“vagueiam de um ponto para o outro” de um “olhar intenso”. Quando são contadas 

histórias, há sentimentos que podem ser inferidos a partir da expressão facial da criança. 

A postura global pode revelar alta concentração ou aborrecimento, permitindo avaliar o 

nível de envolvimento. 

 Tempo de reação - A criança envolvida está alerta e, rapidamente, reage a novos 

estímulos que surgem no decurso da ação (ela “salta” para a ação), demonstrando 

motivação. 

 Comentários verbais - As crianças demonstram, por vezes, o seu envolvimento nas 

atividades através de comentários espontâneos (ex.: “Eu gosto disto! Posso fazer outra 

vez?”) e de descrições entusiastas acerca do que estão/estiveram a fazer, em que não 

conseguem refrear a sua necessidade de pôr em palavras o que estão a experimentar, a 

descobrir. 

 Satisfação - As atividades que possuem a qualidade de envolvimento induzem, a maior 

parte das vezes, um sentimento de “satisfação”. Este sentimento de satisfação é com 

frequência implícito, mas, por vezes, podemos reconhecê-lo quando uma criança olha 

com grande satisfação para o seu trabalho, tocando-o, mostrando-o, etc. 

 

Há dados que sugerem que uma criança envolvida está a ter uma experiência de 

aprendizagem profunda, motivada, intensa e duradoura (Laevers, 1994, citado por 

Oliveira-Formosinho & Araújo, 2004). Todavia, para haver envolvimento, a criança tem de 

funcionar no limite das suas capacidades, ou seja, na zona de desenvolvimento próximo 

(Vygotsky, 1995), que não ocorre quando as atividades são demasiado fáceis ou demasiado 

exigentes.  

Relativamente à Criança C, salienta-se que fez questão de pedir para desenhar ‘os 

olhos’ do quadrado com o pantógrafo, bem como manifestou interesse em continuar a 
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utilizar o pantógrafo para fazer/reproduzir desenhos livremente (Anexo 15), que é, 

igualmente possível observar na Figura 40. No final da atividade, a Criança fez questão de 

expor a sua produção no expositor vertical existente na sala de atividades do Jardim de 

Infância para o efeito, revelando satisfação com o seu trabalho. 

 

Desenho original  Reprodução 

 

 

 

Figura 40: Desenhos realizados livremente, pela Criança C, com recurso ao pantógrafo 
 

 

b. Avaliação da intervenção pedagógica 

 

A avaliação da intervenção pedagógica, na perspetiva do ensino, foi suportada, de 

forma muito particular, pela gravação audiovisual da atividade, considerando tanto a 

situação de ensino-aprendizagem em que intervieram a Criança A e a Criança B (Anexo 9) 

como aquela em que interveio a Criança C (Anexo 12). 

A este nível, a nossa análise recairá: primeiro, sobre as estratégias mobilizadas pela 

Estagiária para a dinamização da atividade; segundo, sobre o desempenho da Estagiária 

durante a fase interativa do processo de ensino-aprendizagem.  

O facto de se ter procedido ao registo vídeo da experiência educativa foi 

fundamental para uma análise mais precisa e objetiva da intervenção posta em prática. 

Ponte (2011) apresenta um guião que consideramos útil para a atividade reflexiva do 
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professor em torno da sua prática, e que pode concorrer para melhorar o seu desempenho e 

a sua intervenção. 

 

 Avaliação das estratégias metodológicas 

 

Tomando como referência a categorização dos esquemas de utilização do 

pantógrafo propostos por Antonini e Martignone (2011a, 2011b), salienta-se que as 

questões (consequentemente, as respostas) colocadas às crianças, no âmbito da atividade 

desenvolvida, se centraram na análise dos desenhos traçados pela máquina, o que se 

justifica pelo nível de desenvolvimento dos participantes na atividade.  

Analisando as estratégias mobilizadas para a consecução da atividade, 

consideramos que o primeiro contacto das crianças com o pantógrafo poder-se-ia ter 

limitado à exploração intuitiva da ampliação e da redução, e que, só posteriormente, 

deveria ter ocorrido a exploração da meia-volta, de modo a favorecer o desenvolvimento 

progressivo da aprendizagem. 

Recordamos que a atividade se centrou na utilização do pantógrafo configurado 

para a modelação da ampliação/redução associada à meia-volta, e que essa opção ficou a 

dever-se à intenção de proporcionar, às crianças, uma situação em que facilmente se 

aperceberem da ocorrência de uma transformação. 

Apesar de, na planificação da atividade (Anexo 8), não terem sido previstos 

objetivos específicos referentes às capacidades transversais, considera-se que, face à 

natureza do questionamento promovido pela Estagiária, a atividade foi propícia, sobretudo, 

para o desenvolvimento do raciocínio matemático e da comunicação matemática. 

Caso a atividade tivesse tido continuidade, poderia ter sido proposta a resolução de 

algumas tarefas em torno da questão “O que aconteceria se…?”.    

Por exemplo, através de algumas questões similares às que a seguir se enunciam, as 

crianças poderiam ter sido implicadas num processo de formulação de hipóteses, passíveis 

de serem validadas ou refutadas recorrendo ao uso do pantógrafo, o que, simultaneamente, 

permitiria implicar as crianças na autorregulação das próprias aprendizagens. 

 “O que achas que aconteceria se desenhasses um quadrado/triângulo/uma flor…?” – 

esta seria uma forma de perceber se a criança detetou que a reprodução é sempre uma 

figura ‘igual’ à original, ainda que possa surgir ampliada, reduzida ou ‘invertida’.  

 “O que achas que aconteceria se puséssemos o desenho original debaixo deste 

marcador, a cópia ficaria maior ou mais pequena?” – a resposta a esta questão (e às 
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seguintes), seria uma forma de perceber se a criança sistematizou o modo de 

funcionamento do pantógrafo numa determinada configuração. 

 “O que achas que teríamos de fazer se quiséssemos obter uma ampliação/redução?” 

 “O que achas que aconteceria se puséssemos o desenho que reproduziste com 

pantógrafo (que ficou mais pequenino que o original) a servir de original?” 

 

Como forma de introduzir o conceito de escala, poderia propor-se às crianças a 

reprodução de uma quadrícula de uma folha de papel quadriculado com quadrículas 

maiores que as padronizadas. Em seguida, a criança seria solicitada a observar o resultado 

e a pronunciar-se livremente sobre aquilo que estava a observar. Caso este exercício se 

revelasse difícil para a criança, poderia orientar-se a reflexão através de algumas questões 

referentes à contagem do número de quadrados do original e da cópia (ou até o recorte de 

ambos e a posterior sobreposição). 

Como forma de estabelecer conexões com a realidade, poderia ter sido perguntado 

às crianças se conheciam outras maneiras de aumentar ou diminuir desenhos. Em seguida, 

ter-se-ia explicado que o pantógrafo era uma das formas de o fazer no passado. 

Por fim, dado o nosso desconhecimento de outras experiências pedagógicas 

desenvolvidas com o pantógrafo em contexto de Educação Pré-escolar, e a ausência de 

qualquer ponto de referência que servisse de base à planificação da atividade, 

consideramos que nos situaríamos agora, após toda esta análise, em posição de projetar 

uma intervenção pedagógica mais assertiva, quer do ponto de vista da exploração didática 

das potencialidades do pantógrafo, quer do ponto de vista do desenvolvimento das 

capacidades que o presente exige dos alunos.   

Não obstante, destacamos a preocupação de adequar a atividade ao nível de 

desenvolvimento das crianças, propondo a manipulação do pantógrafo e a exploração 

intuitiva das transformações geométricas modeladas pelo mecanismo.  

 

 Avaliação do desempenho da Estagiária  

 

Relativamente à performance da Estagiária no desenvolvimento da fase interativa 

da sequência formativa dinamizada com recurso ao pantógrafo, a partir da análise das 

gravações vídeo, ressaltam alguns aspetos a que nos reportaremos em seguida.  

Primeiro, de uma forma geral, é possível notar uma certa tendência da Estagiária 

para precipitar a resposta pretendida, em vez de dar tempo à criança para chegar às 
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respostas, e em vez de promover a possibilidade de as crianças chegarem às respostas por 

si mesmas.  

Segundo, não foi criado um contexto que despoletasse a insatisfação da Criança C 

perante a sua justificação para o facto de a reprodução da imagem original aparecer em 

posição ‘invertida’. A Criança construiu a ideia de que era a Estagiária quem virava a 

imagem ao contrário e essa conceção alternativa permaneceu sem que tivesse sido 

reestruturada. 

Não obstante, dentro das limitações enunciadas, houve uma clara preocupação de 

conduzir o processo de ensino-aprendizagem em função das respostas das crianças, de 

modo a que os objetivos da atividade fossem alcançados. Houve igualmente a 

intencionalidade de reforçar os seus êxitos, para que o propósito da educação, neste nível 

de ensino tão peculiar, se cumprisse.  

Como afirmam Santos e outros (2010), a errar também se aprende, e o estágio, 

enquanto contexto de fundação dos alicerces da identidade profissional, é sem dúvida uma 

experiência em que a reflexão em torno dos erros cometidos promove o crescimento da 

consciência profissional. 

 

4. Utilização do pantógrafo em contexto de estágio em Ensino do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico 

 

4.1. Caracterização do contexto  

 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico, a experiência de ensino-aprendizagem com o 

pantógrafo foi desenvolvida com uma turma de 4.º ano, que no ano letivo 2011/2012 

frequentava o Centro Escolar da Araucária (CEA).  

O CEA fica situado em Vila Real, no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, também 

conhecido como Bairro da Araucária, numa área urbana marcada por duas realidades 

contrastantes: a precariedade do bairro social adjacente ao CEA e o estatuto de “zona nobre” 

das proximidades, a cuja emergência se assistiu com a construção do Centro Comercial na 

vizinhança.  

Inaugurado no âmbito das obras de requalificação da rede escolar nacional, o CEA, 

um dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento Vertical de Escolas Monsenhor 

Jerónimo do Amaral, passou a integrar o Jardim de Infância da Araucária e a Escola Básica 



142 
 

de 1.º Ciclo de Vila Real nº 7, servindo, portanto, as valências de Pré-escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. 

Em termos de infraestruturas, O CEA é composto por dois pisos e comporta 

espaços destinados à atividade pedagógica, espaços sociais e espaços de apoio 

administrativo e logístico.  

O edifício oferece doze salas de aula para o 1.º Ciclo do Ensino Básico e três salas 

de atividades para o Pré-escolar. Assim, de acordo com o documento Alguns referenciais 

técnicos para a construção/requalificação/ampliação de escolas na perspectiva do centro 

escolar (Centro Escolar, s.d.), o CEA tem capacidade para um número máximo de 363 

alunos. 

Além das salas de aula/atividades, destacam-se ainda a biblioteca, o refeitório, salas 

de professores, átrios bastante amplos, um espaço interior polivalente, uma sala multiusos, 

a secretaria e o gabinete de direção (destinado ao coordenador do estabelecimento), entre 

outros espaços confinados à atividade que se desenrola no estabelecimento.  

Neste contexto, o estágio decorreu, a pares, com a Cooperação da Professora 

Titular da Turma de estágio, e com a Orientação Científica do docente da UTAD 

responsável pela unidade curricular.  

O estágio foi desenvolvido no período compreendido entre 26 de setembro e 15 de 

dezembro de 2011, três dias por semana, durante cerca de cinco horas diárias, totalizando 

cerca de 185 horas. Numa fase inicial, durante aproximadamente 45 horas, teve lugar um 

período de observação/cooperação. Posteriormente, num total de sensivelmente 140 horas, 

sucedeu o período de responsabilização.  

 

4.2. Participantes na atividade 

 

Quanto aos intervenientes que tomaram parte na experiência de ensino-

aprendizagem em análise, a atividade foi desenvolvida junto de uma turma de 4º ano, do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, composta por 19 alunos, 13 do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino, situados na faixa etária dos 9 anos (alguns feitos em dezembro do ano letivo em 

questão).  

Salvaguarda-se a existência, na Turma, de um aluno portador de necessidades 

educativas especiais. Por falta de adequação da atividade às suas características e 

necessidades, este aluno não participou na atividade. 
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De acordo com a cronologia de conteúdos proposta, pela Professora Titular da 

Turma, para a área curricular de matemática, durante o estágio não foram desenvolvidas 

atividades que permitissem a avaliação dos alunos no âmbito da geometria. 

Ainda que estas informações não respeitem ao domínio da geometria nem, 

tampouco, das transformações geométricas, relativamente ao desempenho dos alunos na 

área curricular de Matemática, salienta-se que, no final do 1.º período do ano letivo, à data, 

em curso, 16% dos alunos estavam avaliados em não satisfaz, 58% em satisfaz, 21% em 

bom, e 5% em muito bom.  

Não se tratando de reduzir o conceito de avaliação ao seu entendimento como 

medida (Pinto & Santos, 2006), certo é que a classificação associada a uma nota se assume, 

ainda, um indicador privilegiado para situar o nível de aprendizagem dos alunos. Como 

referem os autores, Pinto e Santos (2006), a evolução das conceções teóricas da avaliação 

processa-se de uma forma muito lenta, motivo pelo qual é fácil encontrar práticas em 

mosaico decorrentes de várias conceptualizações. 

 

4.3. Análise da sequência formativa 

 

 Fase pré-ativa 

 

Em virtude de a aplicação do pantógrafo não se enquadrar na sequência cronológica 

dos conteúdos e objetivos previstos, pela Professora Cooperante, para o período de estágio, 

a exploração didática do mecanismo decorreu após o término do estágio, numa altura em 

que se deu início ao estudo da geometria. 

Por esse motivo, para a concretização da atividade revelaram-se necessárias a 

permissão da Professora Titular da Turma, a autorização do Coordenador do CEA (Anexo 

16) e a autorização dos pais/encarregados de educação (Anexo 17).  

Neste contexto de estágio, para o desenvolvimento da atividade, foi projetado, 

conforme planificação anexa (Anexo 18), o envolvimento dos alunos na construção do 

pantógrafo e no seu posterior uso (para a modelação de transformações geométricas), 

seguido da identificação intuitiva dessas transformações.  

Quanto aos objetivos a desenvolver, do ponto de vista do ensino, procurou-se, 

promover um contexto de aprendizagem favorável ao desenvolvimento do pensamento 

geométrico, particularmente ao estudo das transformações geométricas, em que os alunos 
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fizessem uso das capacidades transversais à aprendizagem matemática (a resolução de 

problemas, o raciocínio matemático e a comunicação matemática). 

No que refere à organização da Turma para o desenvolvimento da atividade, 

procurámos privilegiar o trabalho de grupo, com vista a tirar partido da interação entre os 

alunos.  

Inicialmente, o nosso objetivo centrava-se em promover o trabalho em pequenos 

grupos (até 4 elementos). Todavia, o compromisso de realizar a atividade com toda a 

Turma, o tempo limitado para a desenvolver (máximo 2:30 horas) e a certeza de que não 

haveria qualquer possibilidade de lhe dar continuidade acabariam por determinar a 

formação de apenas dois grupos. 

Para a opção de organizar a Turma em dois grupos pesou também a intenção de 

procedermos à gravação vídeo da atividade, bem como o facto de dispormos de apenas 

duas máquinas de filmar e de sermos duas Estagiárias. Dessa forma, cada Estagiária 

poderia prestar apoio a um grupo e registar, em suporte vídeo, a respetiva atividade.   

Apesar da aleatoriedade na formação dos grupos, e apesar de não se tratar de uma 

atividade assente nos pressupostos da aprendizagem cooperativa, no momento de definir a 

organização da Turma para a realização da atividade, esteve subjacente a intenção de 

explorar a Zona de Desenvolvimento Proximal, definida por Vygotsky (1978) como a 

distância entre o nível de desenvolvimento alcançado pelo indivíduo na resolução de 

problemas individualmente e o nível de desenvolvimento potencial alcançado na resolução 

de problemas com a orientação do adulto ou com a colaboração de pares mais capazes. 

Relativamente aos recursos definidos para a consecução da atividade, salienta-se a 

ficha de trabalho (proposta na planificação da atividade) que elaborámos para o efeito 

(Anexo 19), com vista a organizar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem 

e a facilitar a sua orientação por parte das Estagiárias.  

Na elaboração da ficha de trabalho foram privilegiadas questões de resposta aberta, 

centradas na resolução de problemas, de modo a tornar possível a recolha de informações 

acerca do raciocínio seguido pelos alunos na realização das tarefas propostas. 

Os problemas de resposta aberta, frequentemente usados em matemática, dizem 

respeito a uma tarefa em que é colocada uma questão sem revelar ou sugerir a resposta 

esperada (Mariotti, 2013). 

A resolução da ficha de trabalho por escrito, além de permitir documentar a 

atividade e de constituir um elemento de avaliação, teve subjacente o propósito de 

estimular a comunicação matemática (neste caso, na sua forma escrita). 
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Destaca-se, ainda, em termos de recursos previstos para o desenvolvimento da 

atividade, o pantógrafo cuja construção, por parte dos alunos, figura como tarefa proposta 

na segunda parte da ficha de trabalho. É, pois, através do uso dos pantógrafos construídos 

pelos próprios alunos que se prevê a resolução da Parte III. 

O modelo de pantógrafo em questão corresponde a um modelo que admite uma 

única possibilidade de articulação, isto é, possui as hastes iguais duas a duas (duas maiores 

e duas mais pequenas, estas com metade do comprimento das primeiras). Este modelo 

caracteriza-se por permitir ampliar o original para o dobro e reduzir o original para metade, 

permitindo, ainda, a composição da ampliação ou da redução com a meia-volta. 

 

 Fase interativa 

 

Em termos de estrutura, o processo de ensino-aprendizagem, à partida, determinado 

pela sequência das questões definidas na ficha de trabalho (Anexo 19), desenrolou-se 

conforme registado nas gravações vídeo em anexo (Anexo 20
5
), em que se assiste à 

apresentação, à Turma, por parte da Estagiária, do tema e do propósito da sequência 

formativa, bem como à mediação da aprendizagem junto do seu grupo de trabalho. 

Realçamos que a ficha de trabalho (Anexo 19) foi estruturada prevendo o 

desenvolvimento das três fases que, de acordo com Giné e Parcerisa (2003), definem a 

etapa interativa da sequência formativa: a fase inicial, a fase de desenvolvimento e a fase 

de fecho (cf. Capítulo III, ponto 2.).  

Na fase inicial, com vista a introduzir o tema da atividade, foi apresentado, à 

Turma, um pantógrafo de madeira, previamente fabricado pelas Estagiárias. De igual 

modo, foi explicado aos alunos que o propósito da atividade se centrava em construir e 

usar o pantógrafo, e em descobrir a sua utilidade. 

A Turma foi organizada em dois grupos. Cada Estagiária ficou responsável por 

mediar a atividade de um grupo e por registar em suporte vídeo a respetiva atividade. 

Após ter sido distribuído um exemplar da ficha de trabalho a cada aluno, estes foram 

solicitados a dar resposta às questões colocadas na Parte I (Figura 41). Além de conduzir os 

alunos à mobilização dos seus conhecimentos prévios, procurou-se a partir da resposta a 

estas questões despertar a sua curiosidade e motivação para as tarefas subsequentes. 

 

                                                             
5 Versão editada da gravação vídeo da atividade realizada, com recurso ao pantógrafo, no estágio em Ensino 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, de modo a encurtar o seu tempo de duração, com vista a favorecer uma 

perspetiva mais imediata do desenvolvimento da atividade. 
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Figura 41: Excerto da ficha de trabalho (Parte I) 

 

A fase de desenvolvimento da atividade centrou-se na consecução das tarefas 

propostas na Parte II e na Parte III da ficha de trabalho, em que os alunos foram envolvidos 

na construção e utilização do pantógrafo, assim como na identificação das transformações 

geométricas modeladas pelo mecanismo. 

 

 

 

 

Figura 42: Excerto da ficha de trabalho (Parte II) 
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Na Parte II da ficha de trabalho (Figura 42), os alunos foram envolvidos na 

resolução de um problema – construir um pantógrafo.  

Salienta-se, contudo, que a primeira tarefa (em que se pretendia que os alunos 

elaborassem um plano para a construção do pantógrafo) não foi realizada, face à 

necessidade sentida de, relativamente ao previsto, reajustar a gestão do tempo.  

Na consecução da segunda tarefa, os alunos foram implicados na resolução de um 

problema que os conduziu à construção do seu próprio pantógrafo, com base na observação 

de um modelo. 

Para tal, foi distribuído, a cada aluno, o material necessário para a construção do 

respetivo pantógrafo, com cartão reutilizado: 1 pedaço de cartão (de embalagem de cereais); 

régua; 2 lápis; tesoura; tiras de papel autocolante; 5 ataches; 1 furador (por grupo); 1 Tesoura 

de ponta (por grupo).  

Foi também distribuído, a cada grupo, um pantógrafo (previamente construído, 

pelas Estagiárias, em cartão e revestido com papel autocolante), que serviu de modelo para 

os alunos construírem os seus próprios pantógrafos.  

Após a distribuição do material, num primeiro momento, os alunos estiveram 

implicados num processo de experimentação autónoma, em que lhes foi pedido que, a partir da 

observação do pantógrafo facultado, tentassem construir o seu próprio pantógrafo. 

Num segundo momento, a construção dos pantógrafos foi verificada pelas 

Estagiárias, com vista a assegurar as condições necessárias ao seu bom funcionamento – o 

paralelismo das hastes e a colinearidade dos pontos de desenho e do ponto fixo. 

No caso particular dos alunos que optaram por construir os seus pantógrafos com 

base nas dimensões do pantógrafo modelo (quer pelo contorno das hastes, quer pela 

medição, em centímetros, com a régua), foi exibida a apresentação multimédia em anexo 

(Anexo 21), com uma proposta de medidas, em centímetros, para as hastes e com a 

identificação dos pontos a articular, de modo a que eles próprios pudessem verificar as 

suas construções. 

À medida que foram dando por concluída a construção dos seus pantógrafos, os 

alunos foram solicitados a dar resposta à tarefa “Explica como construíste o teu 

pantógrafo”, para especificarem o raciocínio seguido na construção do mecanismo.  

Na Parte III da ficha de trabalho (Figura 43), centrada na utilização e 

funcionamento do pantógrafo, com a ajuda das Estagiárias, os alunos fixaram os respetivos 

pantógrafos à mesa de trabalho, configurados para a modelação de ampliações ou reduções 

(de razão positiva).  
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Figura 43: Excerto da ficha de trabalho (Parte III) 

 

Tal como proposto na tarefa definida no ponto 5.1. da ficha de trabalho (Parte III), 

os alunos usaram os seus pantógrafos para, com o ponto de desenho mais próximo do 

ponto fixo, percorrer os contornos do triângulo impresso na ficha de trabalho.  

Posteriormente, em resposta à questão “5.2. O que aconteceu?”, os alunos 

registaram a sua interpretação dos resultados obtidos.  

Na configuração em questão, o pantógrafo modela a ampliação (de razão positiva). 

Esta informação, contudo, não foi dada aos alunos, uma vez que se pretendia que a 

descobrissem por si mesmos. 
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Para a obtenção de uma redução (de razão positiva) basta que se proceda à troca de 

posição do original, que, para o efeito, deverá ser colocado debaixo do ponto de desenho 

mais afastado do ponto fixo, enquanto o ponto de desenho mais próximo do ponto fixo 

regista a redução. 

Por fim, subjacente à questão “5.3. O inverso será possível? Se consideras que sim, 

explica como”, havia a intenção de implicar os alunos numa situação de desenvolvimento 

do pensamento geométrico e do raciocínio matemático, através da identificação da 

configuração do pantógrafo para modelar uma redução. Algumas falhas na exploração 

desta questão, nomeadamente, a falta de clareza do enunciado proposto, associada à 

ausência da sua clarificação, atempada, perante a Turma, inviabilizaram a consecução dos 

resultados esperados.  

Apesar disso, com base na apresentação multimédia em anexo (Anexo 21), foi 

discutida a configuração do pantógrafo para a modelação da redução (de razão positiva) e 

da meia-volta (a única dilação de razão negativa permitida pelo modelo do pantógrafo cuja 

construção se propôs aos alunos). Alguns alunos chegaram mesmo a usar os pantógrafos 

para modelar estas transformações.  

Na fase de fecho da atividade, os alunos realizaram as tarefas propostas na Parte IV 

da ficha de trabalho (Figura 44). Com base no questionário em anexo (Anexo 22), 

procederam igualmente à avaliação da atividade.  

Conforme proposto na tarefa definida no ponto 6. da ficha de trabalho (Parte IV), os 

alunos assistiram ao vídeo em anexo (Anexo 23), onde tomaram contacto com a aplicação 

do pantógrafo para reproduzir figuras de banda desenhada, ampliando-as. 

 

 

Figura 44: Excerto da ficha de trabalho (Parte IV) 
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A resolução da ficha de trabalho foi dada por terminada após a resolução da questão 

“7. Para que achas que serve o pantógrafo”, em que os alunos redigiram uma breve 

síntese das aplicações do pantógrafo que construíram. 

Por fim, tendo em vista o seu feedback relativamente à atividade, assim como o 

desenvolvimento da sua capacidade reflexiva e do espírito crítico, os alunos foram 

implicados na avaliação da atividade, através da resposta às questões da ficha de avaliação 

da atividade (Anexo 22), elaborada, pelas Estagiárias, para o efeito:  

 O que mais gostaste nesta atividade?  

 O que menos gostaste nesta atividade?  

 O que mudarias?  

 O que aprendeste de novo? 

 

Em muitas ocasiões, a fase final da sequência formativa só é contemplada do ponto 

de vista do docente. Contemplar também a perspetiva dos alunos nesta fase é fundamental 

e obriga a pensar em formas de avaliação e em atividades de síntese distintas das do ensino 

tradicional (Giné & Parcerisa, 2003). 

 

 Fase pós-ativa 

 

a.  Avaliação das aprendizagens dos alunos e da intervenção pedagógica 

 

 Técnicas e instrumentos de recolha de informação 

 

A reflexão em torno das aprendizagens dos alunos foi sustentada pela análise das 

informações referentes ao processo de ensino-aprendizagem recolhidas com recurso a 

diversas técnicas e instrumentos de avaliação, nomeadamente através:  

 da observação, com questionamento oral, do raciocínio seguido pelos alunos na 

resolução das diversas tarefas propostas na ficha de trabalho; 

 da ficha de trabalho resolvida pelos alunos, que, por um lado, constitui um indicador 

dos resultados de aprendizagem referentes à identificação da utilidade do pantógrafo e 

à identificação das transformações geométricas modeladas com o mecanismo; e que, 

por outro lado, em resposta à tarefa definida no ponto “4. Explica como construíste o 

teu pantógrafo”, da ficha de trabalho (Parte II), permitiu a recolha de informações 

acerca do raciocínio seguido, pelos alunos, na construção do mecanismo; 
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 da gravação vídeo do desenvolvimento da atividade (Anexo 20), que,  de forma 

muito particular, tornou possível revisitar o desenvolvimento do processo de 

construção do pantógrafo; 

 do registo fotográfico da atividade, particularmente útil para documentar a 

configuração do pantógrafo conseguida, pelos alunos, na fase exploratória. 

 

Relativamente à importância de recorrer a diversificadas técnicas e instrumentos de 

recolha de informação sobre o processo de ensino-aprendizagem, salientamos a vantagem 

de permitir ‘ver’ os alunos sob diversos ângulos e aceder à sua individualidade, tornando 

possível uma intervenção pedagógica mais adequada ao percurso de aprendizagem 

avaliado (Ferreira, 2007),  

 

 Mudança conceptual na identificação da utilidade do pantógrafo 

 

Do ponto de vista da aprendizagem, um dos principais objetivos da atividade 

centrou-se em levar os alunos a identificar a utilidade do pantógrafo, e, portanto, a 

identificar de forma intuitiva as transformações modeladas pelo mecanismo: ampliar, 

reduzir e “inverter” figuras. 

 

Estruturação da ficha de trabalho 

Parte I 

F
as

e 
in

ic
ia

l  

 Diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos acerca da utilidade 
do pantógrafo. 

Parte II  

F
as

e 
de

 d
es

en
vo

lv
im

en
to

  

 Construção do pantógrafo, por parte dos alunos. 

Parte III   

 Utilização do pantógrafo, por parte dos alunos, para a modelação de 
transformações geométricas  

 Identificação intuitiva, por parte dos alunos, das transformações 
geométricas modeladas pelo pantógrafo. 

Parte IV 

F
as

e 
de

 fe
ch

o 

 Síntese, por parte dos alunos, das aprendizagens realizadas 
relativamente à utilidade do pantógrafo. 

Tabela 1: Estrutura da ficha de trabalho usada para mediar a atividade com o pantógrafo 
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A par com a mediação das Estagiárias, um dos caminhos percorridos para a 

consecução desse objetivo consistiu em envolver a Turma na resolução da ficha de 

trabalho em anexo (Anexo 19), estruturada em quatro partes, correspondendo cada parte a 

um propósito global (Tabela 1).  

Conforme se ilustra na Tabela 1, na fase inicial da atividade, as questões da ficha de 

trabalho são orientadas para o diagnóstico das ideias prévias dos alunos acerca da utilidade 

do pantógrafo. Na fase desenvolvimento, a ficha de trabalho direciona os alunos para a 

construção dos seus próprios pantógrafos e para a, subsequente, utilização e identificação 

das transformações geométricas modeladas. Por fim, na fase de fecho, através da questão 

“Para que achas que serve o pantógrafo?”, os alunos são solicitados a identificar a 

utilidade do pantógrafo. 

Posto isto, em seguida, iremos debruçar-nos sobre a análise de conteúdo (Bardin, 

2002; Leite, Malpique & Santos, 2001) das respostas dadas pelos alunos às questões 

colocadas na ficha de trabalho, com vista a verificar a consecução do seguinte objetivo: 

identificar a utilidade do pantógrafo: ampliar, reduzir e “inverter” figuras. 

A análise de conteúdo é definida por Bardin (2002) como um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, que, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, visa obter indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção 

(variáveis inferidas) destas mensagens. Por outras palavras, como referem Leite, Malpique 

e Santos (2001, p. 150),  

a análise de conteúdo é uma técnica que permite a leitura dos discursos, 

organizando-os à volta de temas (categorias de significação), com vista a um 

trabalho interpretativo. Pode fazer-se análise de conteúdo com material muito 

variado: textos, produções e registos diversificados, entrevistas, respostas a 

perguntas abertas de questionários…, quer tenha sido ou não recolhido com o fim de 

ser analisado. A sua utilização abriu perspectivas a uma abordagem impressionista, 

sublinhando aspectos evidentes e revelando outros não manifestos. O tratamento de 

dados permite ainda uma elaboração menos arbitrária, menos subjectiva, 

conjugando, numa dinâmica reveladora, aspectos qualitativos e quantitativos de uma 

análise. 

 

Na análise de conteúdo que nos propomos desenvolver neste ponto, começaremos 

por analisar as respostas dos alunos às questões da Parte I (questões de diagnóstico de 

conhecimentos prévios sobre a utilidade do pantógrafo), após o que procederemos à analise 

das respostas obtidas na Questão 7, da Parte IV, (questão de síntese das aprendizagens 

realizadas acerca da utilidade do pantógrafo).  
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Posteriormente, centrar-nos-emos na comparação de ambos os resultados, isto é, na 

comparação entre os resultados relativos à Parte I e os resultados relativos à Questão 7. O 

objetivo é verificar, se com o desenvolvimento da atividade se registou, nos alunos, uma 

mudança conceptual (Borges, 2007) que nos permita afirmar que ocorreu aprendizagem ao 

nível da identificação da funcionalidade do pantógrafo. 

Desta forma, em resposta às questões da Parte I, obtivemos os resultados que nos 

propomos analisar em seguida. 

De acordo com as respostas dadas pelos alunos à questão “1.1. Já alguma vez 

tinhas visto um pantógrafo?”, verificamos que: 

 94,44% da Turma (17 alunos) afirmou que nunca ter visto um pantógrafo; 

 5,56% (1 aluno) respondeu afirmativamente. 

De entre o total de alunos que responderam que nunca tinham visto um pantógrafo 

(17 alunos), em resposta à pergunta “Para que achas que poderá servir?”, obtivemos os 

seguintes resultados (Gráfico 1): 

 

 

Gráfico 1: Utilidade atribuída ao pantógrafo, no início da atividade, pelos alunos que 
responderam nunca ter visto o mecanismo 

 

 76,47% da Turma (13 alunos) consideraram que o mecanismo poderia servir para 

medir (simplesmente medir ou medir quadros, triângulos, área, perímetro); 

 5,88% da Turma (1 aluno) respondeu “Deve ser para medir superfícies ou então 

para fazer figuras”; 

 5,88% da Turma (1 aluno) respondeu “Eu acho que serve para fazer várias figuras”; 
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 5,88% da Turma (1 aluno) respondeu “Acho que poderá servir para um género de 

compasso”; 

 5,88% da Turma (1 aluno) reforçou a ideia de que nunca ter visto um pantógrafo. 

Relativamente ao aluno que respondeu que já tinha visto o mecanismo, 

considerando que nunca o viu a ser utilizado, em resposta à questão “Para que serve?” 

acabaria por responder “Eu já vi um pantógrafo, mas nunca vi alguém a utilizar. Penso que 

serve para medir a área de alguma coisa”, atribuindo ao pantógrafo a mesma utilidade que 

a maioria dos alunos que respondeu nunca ter visto um pantógrafo. 

Em resposta à Questão 7, da Parte IV, “7. Para que achas que serve o 

pantógrafo?”, obtivemos os resultados apresentados na Tabela 2. 

 

Utilidade atribuída ao pantógrafo 
pelos alunos no final da atividade 

Percentagem de alunos Observações 

Ampliar/diminuir/inverter 
61,11% 

(11 alunos) 

Identificaram todas as 
transformações geométricas 
modeláveis com o pantógrafo.  

Ampliar/diminuir 
11,11% 

(2 alunos) 

38,89% 

(7 alunos) 

Não identificaram todas as 
transformações geométricas 
modeláveis com o pantógrafo. 

Ampliar/inverter 
5,56% 

(1 aluno) 

Ampliar 
5,56% 

(1 alunos) 

Outras respostas 
16,67% 

(3 alunos) 

Tabela 2: Utilidade atribuída ao pantógrafo pelos alunos no final da atividade 
 

A partir da análise dos dados apresentados na Tabela 2, é possível notar que, no 

final da atividade, 61,11% da Turma (11 alunos) identificam as três funções do pantógrafo: 

ampliar, reduzir e inverter.  

Os termos usados pelos alunos diferem. Na generalidade empregam o termo 

ampliar, diminuir e inverter. No entanto, nas respostas, surgem também expressões como 

“Eu acho que o pantógrafo serve para aumentar, diminuir e inverter”; “O pantógrafo serve 

para fazer triângulos ao contrário, maiores e menores”; “O pantógrafo serve para inverter, 

ficar mais pequeno ou ficar maior”.  

Por seu turno, 11,11% dos alunos (2 alunos no total) apenas referiram as funções de 

ampliar e reduzir. Um dos alunos respondeu “Eu acho que o pantógrafo serve para ficar 

mais pequeno e para ficar maior”; o outro respondeu “Serve para ampliar, copiar, 

aumentar, diminuir e muitas mais coisas”.  
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Verifica-se, igualmente, que 5,56% da Turma (1 aluno) se reporta apenas à 

ampliação e à meia-volta, conforme se constata pela sua resposta: “Serve para ampliarmos 

figuras ou inverte-las, virando-as ao contrário”. 

De igual modo se constata que 5,56% da Turma (1 aluno) refere apenas a função de 

ampliação, conforme comprova a sua resposta: “O pantógrafo serve para ampliar e 

desenhar fotografias e desenhos mas só que ficam maiores do que as fotografias e os 

desenhos”. 

 Por fim, houve ainda registo de 16,67% de respostas de natureza diferente, dadas 

por 3 alunos, que apenas referem a utilização do pantógrafo para desenhar/copiar, sem 

menção a qualquer transformação geométrica modelável com o mecanismo. Nas suas 

respostas esses alunos consideraram: “[O pantógrafo serve] Para copiar figuras”; “Acho 

que serve para desenhar triângulos”; “O pantógrafo serve para fazer triângulos”.  

Centrando-nos agora na comparação das repostas obtidas na Parte I com as 

respostas obtidas na Questão 7, da Parte IV, é possível afirmar o seguinte: 

 no início da atividade, apenas 5,56% dos alunos (1 aluno no total) respondeu que já 

tinha visto um pantógrafo, atribuindo-lhe, tal como a maioria dos seus colegas (que 

afirmaram nunca ter visto um pantógrafo) a função de medir;  

 as respostas dadas à última questão da ficha de trabalho, no final da atividade, 

revelam que 61,11% dos alunos (11 alunos no total) identificou as três funções do 

pantógrafo (ampliar, reduzir e inverter figuras). 

Face ao exposto, consideramos que com o desenvolvimento da atividade ocorreu 

uma mudança conceptual, acompanhada pela maioria dos alunos (61,11% da Turma), no 

sentido do reconhecimento da utilidade do pantógrafo (a modelação das transformações 

geométricas citadas). 

Gostaríamos de salientar que, quanto aos 38,89% da Turma (7 alunos) que não 

identificaram as três transformações geométricas (ampliar, reduzir e ‘inverter’) modeladas 

pelo pantógrafo, permanece a dúvida sobre se essa aprendizagem foi ou não realizada, 

particularmente no caso dos 16,67% (3 alunos) que não identificaram nenhuma dessas 

funções do mecanismo e se limitaram a referir que o instrumento serve para copiar/desenhar. 

O facto de, nesta análise, nos centrarmos nos resultados e não no processo de 

aprendizagem, inviabiliza a possibilidade de acedermos ao raciocínio dos alunos e, 

portanto, de chegarmos às causas que motivaram essas respostas, que, em nossa opinião, 

poderão dever-se à falta de atenção ou à efetiva dificuldade de aprendizagem. Uma análise 

mais conclusiva poderia ser provida pelo questionamento dos alunos, que não ocorreu, em 
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virtude de a atividade não ter tido continuidade e de não ter sido promovida a discussão das 

respostas ficha de trabalho no decurso ou no final da sua resolução. 

Um último indicador relativo à identificação, por parte dos alunos, da utilidade do 

pantógrafo, decorrente da análise das respostas à questão “7. Para que achas que serve o 

pantógrafo?”, centra-se na menção ao objeto da transformação geométrica modelada pelo 

pantógrafo, conforme se evidencia a partir dos resultados apresentados na Tabela 3. 

 

Objeto da transformação 
modelada com o pantógrafo Percentagem de alunos 

Desenhos ou figuras 50,00% (9 alunos) 

Triângulos 22,22% (4 alunos) 

Sem referência 27,78% (5 alunos) 

Tabela 3: Generalização da aplicação do pantógrafo para modelar qualquer 

registo gráfico bidimensional (não só triângulos) 
 

Para a avaliação da eficácia da intervenção pedagógica no sentido de levar os 

alunos a transpor a utilidade do pantógrafo para contextos que não só o da realização da 

ficha de trabalho, uma vez mais, se realça a importância do questionamento dos alunos, 

que deveria ter ocorrido no decurso ou no final da resolução da ficha de trabalho, uma vez 

que a atividade não teve continuidade. 

A este nível, salvaguarda-se, contudo, que o vídeo em anexo (Anexo 23), acerca da 

utilização do pantógrafo para ampliar figuras da banda desenhada, foi exibido com esse 

propósito.  

 

 Identificação das transformações geométricas modeladas com o pantógrafo 

 

Como referido, uma das estratégias subjacentes à ficha de trabalho, para levar os 

alunos a identificar a utilidade do pantógrafo, consistiu na identificação das transformações 

geométricas modeladas pelo pantógrafo. 

Realça-se, todavia, que além de constituir um meio para a consecução do objetivo de 

identificar a utilidade do pantógrafo, essa estratégia teve como fim, em si mesmo, levar os alunos 

a identificar, de forma intuitiva, as transformações geométricas modeladas pelo mecanismo.  

Assim, após a construção e configuração do mecanismo, os alunos utilizaram os 

respetivos pantógrafos para, com o lápis colocado no ponto de desenho mais próximo do 
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ponto fixo, contornar o triângulo impresso na ficha de trabalho e dar resposta à questão 

“5.2. O que aconteceu?” (Figura 45). 

 

 

 

 

 

Figura 45: Esquema de utilização do pantógrafo, proposto aos alunos após a respetiva construção, 

para o estudo da ampliação 
 

Com base na análise das respostas à questão “5.2. O que aconteceu?”, dadas pelos 

alunos após a utilização do pantógrafo (configurado para a modelação da ampliação, sem 

que os alunos o soubessem), iremos avaliar o grau de consecução do objetivo: identificar 

de forma intuitiva a ampliação modelada com o pantógrafo. 

Os resultados apresentados no Gráfico 2 permitem-nos afirmar que, na sua maioria 

(83,33% da Turma, 15 alunos no total), os alunos reconheceram, intuitivamente, a 

ampliação que eles próprios modelaram com os respetivos pantógrafos.  
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Gráfico 2: Resposta dos alunos à questão “5.2. O que aconteceu?”, após a modelação da ampliação 

 

Uma análise mais detalhada do conteúdo das respostas desses 15 alunos revela o 

uso, praticamente generalizado, da expressão “ficou maior”, que, em alguns casos, chega 

mesmo a surgir reforçada com a expressão “ampliou”. Na resposta de um dos alunos, a 

identificação da ampliação é dada da seguinte forma “Aconteceu que o outro triângulo 

cresce”. Mesmo sem a menção ao termo matemático específico, as respostas desses alunos 

revelaram a capacidade de identificar, intuitivamente, a transformação geométrica em 

causa – a ampliação. 

 

Aluno 
Reposta à questão “5.2. O que 
aconteceu?” 
(após a utilização do pantógrafo) 

Transformação geométrica modelada, pelos 
alunos, com os respetivos pantógrafos 
(tarefa proposta no ponto 5.1.) 

Aluno A 
“Aconteceu que desenhei uma figura e, 
depois, em vez de aparecer 1 triângulo, 
apareceram dois”. 

 

Aluno B 

 

“Aconteceu que eu contornei o 
triângulo com o lápis P e o lápis P’ fez 
outro”. 

 

Aluno C 
“Aconteceu que o ponto P contornou o 
triângulo e o ponto P’ desenhou outro 
triângulo”. 

 

Tabela 4: Comparação entre a resposta à questão “5.2. O que aconteceu?”, dada pelos alunos que não 

referiram explicitamente a ampliação, e a transformação geométrica previamente modelada  

83,33% 

16,67% 

O que aconteceu? 
(após a utilização do pantógrafo, configurado para a modelação da ampliação)  

O triângulo original foi 
ampliado 

Foram obtidos dois 
triângulos 
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Relativamente aos três alunos (16,67% da Turma) cuja observação se centra no 

facto de, ao utilizar o pantógrafo, serem obtidos dois triângulos (sem se reportarem à 

ampliação), a análise das suas repostas (Tabela 4) leva-nos a considerar que o raciocínio 

subjacente se baseia, exclusivamente, na perceção de que o pantógrafo opera 

mecanicamente, no sentido de reproduzir a figura original.  

Curiosamente, a ampliação é perfeitamente visível no registo gráfico da 

transformação geométrica que esses três alunos modelaram com os seus próprios 

pantógrafos (Tabela 4), na resolução da tarefa proposta no ponto 5.1. da ficha de trabalho.  

Abrimos um breve parenteses para referir que, na produção do Aluno A (Tabela 4), 

elaborada na sequência da tarefa proposta no ponto 5.1. da ficha de trabalho, são visíveis as 

várias tentativas de utilização do pantógrafo levadas a cabo pelo Aluno.  

Por alguma razão (que a análise dos registos escritos e gráficos elaborados pelos 

alunos na resolução das tarefas propostas na ficha de trabalho não nos permite identificar) 

a ampliação do triângulo não é referida. A este nível gostaríamos de salientar que os 

Alunos A e B pertenciam ao Grupo A, enquanto o Aluno C estava integrado no Grupo B, 

pelo que, à partida, se exclui a possibilidade de esse raciocínio se atribuir à interação que é 

própria do trabalho de grupo ou à ação da Estagiária. 

 

 Evolução da aprendizagem na identificação da utilidade do pantógrafo 

 

Como já foi referido, a aprendizagem das funcionalidades do pantógrafo, por parte 

dos alunos, foi impulsionada, a par com a necessária mediação das Estagiárias, por meio da 

resolução da ficha de trabalho em anexo (Anexo 19), nomeadamente da: 

 ampliação, por parte dos alunos, de um triângulo, recorrendo aos seus próprios 

pantógrafos, em reposta à tarefa prevista no ponto 5.1; 

 identificação, por parte dos alunos, da transformação geométrica modelada com os 

respetivos pantógrafos, em reposta à questão definida no ponto 5.2;  

 visualização, por parte da Turma, da apresentação multimédia em anexo (Anexo 

21), acerca da configuração do pantógrafo para a modelação da redução e da meia-

volta, na sequência da questão colocada no ponto 5.3; 

 modelação, por parte de alguns alunos, da redução e da meia-volta; 

 visualização, por parte da Turma, do vídeo em anexo (Anexo 23), acerca da 

ampliação de figuras de banda desenhada (como forma de explorar a aplicação do 

instrumento a outros contextos que não exclusivamente a resolução a ficha de 

trabalho). 
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Aluno Reposta à Questão 5.2 Resposta à Questão 7 Observações 

Alunos que não identificaram a ampliação 

Aluno A  

“Aconteceu que desenhei 
uma figura e, depois, em 
vez de aparecer 1 triângulo, 
apareceram dois”. 

“O pantógrafo serve 
para inverter, diminuir e 
ampliar desenhos”. O Aluno A e o Aluno B não 

referiram a ampliação, todavia 
identificaram todas as funções do 
pantógrafo. 

Aluno B  

“Aconteceu que eu 
contornei o triângulo com 
o lápis P e o lápis P’ fez 
outro”. 

“O pantógrafo serve 
para ampliar, diminuir e 
inverter os desenhos”. 

Aluno C  

“Aconteceu que o ponto P 
contornou o triângulo e o 
ponto P’ desenhou outro 
triângulo”. 

“Acho que serve para 
desenhar triângulos”. 

O Aluno C não referiu a 
ampliação, e não referiu qualquer 
das funções do pantógrafo além 
da função de desenhar. 

Alunos que não identificaram alguma(s) ou nenhuma das funções do pantógrafo 

Aluno D  “A figura ficou maior”. 

“Serve para ampliar, 
copiar, aumentar, 
diminuir e muitas mais 
coisas”. Os alunos D, E e F identificaram a 

ampliação, e apenas não 
mencionaram uma das 
transformações geométricas 
modeladas pelo pantógrafo. No 
entanto, a função de ampliar foi 
identificada. 

Aluno E  
“Aconteceu que o triângulo 
ficou maior do que o outro, 
ampliou”. 

“Eu acho que o 
pantógrafo serve para 
ficar mais pequeno e 
para ficar maior”. 

Aluno F  

“Eu, a passar por cima do 
triângulo, no outro lado 
[…] essa figura ficou 
maior”. 

“Serve para 
ampliarmos figuras ou 
inverte-las, virando-as 
ao contrário”. 

Aluno G  
“Aconteceu que um dos 
triângulos ficou maior, ou 
seja, ampliou”. 

“O pantógrafo serve 
para ampliar e 
desenhar fotografias e 
desenhos, mas só que 
ficam maiores do que 
as fotografias e os 
desenhos”. 

O Aluno G identificou a 
ampliação, e mencionou como 
única função do pantógrafo a 
ampliação. 

Aluno H  

“O retângulo que está na 
folha, contornei-o e o outro 
lápis fez um retângulo 
maior e ondulado”.   

“Para copiar figuras”. Os alunos H e I identificaram a 
ampliação, todavia não referiram 
qualquer das funções do 
pantógrafo além da 
duplicação/desenho de figuras. Aluno I  “Aconteceu que o outro 

triângulo cresce”. 
“O pantógrafo serve 
para fazer triângulos”. 

     

 Alunos que não identificaram a ampliação (após modelarem essa transformação geométrica com o pantógrafo). 
  

 Alunos que não identificaram alguma(s) das funções do pantógrafo (ampliar, reduzir e ‘inverter’). 
  

 Alunos que não identificaram nenhuma das funções das funções do pantógrafo (além de desenhar/reproduzir). 

Tabela 5: Confronto entre as respostas à questão “5.2. O que aconteceu?” (após a modelação da ampliação) 

e a resposta à questão ““7. Para que achas que serve o pantógrafo?”, no caso dos alunos em que, pelo 
menos numa dessas questões, a consecução dos objetivos associados é duvidosa 
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Em face do exposto, com base na análise das respostas dos alunos à questão “5.2. O 

que aconteceu?” e à questão “7. Para que achas que serve o pantógrafo?”, iremos 

debruçar-nos sobre a consecução dos objetivos subjacentes a cada questão, respetivamente, 

identificar a transformação geométrica modelada com o pantógrafo (a ampliação) e 

identificar as três funções do pantógrafo (ampliar, reduzir e ‘inverter’ figuras). Desta 

forma, verificamos que: 

 50% da Turma (9 alunos) revelou ter alcançado ambos os objetivos;  

 50% da Turma (9 alunos), face à análise das suas respostas, deixa dúvidas 

relativamente à consistência da consecução de pelo menos um dos objetivos. 

 

Por fim, com base nos dados apresentados na Tabela 5, iremos focar-nos no estudo 

do caso dos 9 alunos (50% da Turma) cujas respostas, de alguma forma, deixam 

transparecer dúvidas relativamente à consecução de pelo menos um dos seguintes 

objetivos:  

 identificar a ampliação modelada com o pantógrafo;   

 identificar as funções do pantógrafo (ampliar, reduzir e ‘inverter’). 

 

O propósito desta análise consiste em situar a evolução do processo de 

aprendizagem experienciado por esses 9 alunos, a partir do confronto entre as respostas 

obtidas à questão “5.2. O que aconteceu?” (após a utilização do pantógrafo para modelar a 

ampliação) e as repostas obtidas à questão “7. Para que achas que serve o pantógrafo?”. 

Assim, de entre esses 9 alunos, é possível verificar que 3 alunos (os Alunos A, B e 

C) não referiram a ampliação, na resposta à questão “5.2. O que aconteceu?”, após terem 

modelado a transformação geométrica com os respetivos pantógrafos (Tabela 5): 

  dois desses alunos (os Aluno A e B) acabariam por identificar todas as funções do 

pantógrafo, na reposta à questão “7. Para que achas que serve o pantógrafo?”, o que 

constitui um indicador de que, com a participação nas tarefas que sucederam, terá 

ocorrido uma ampliação dos seus conhecimentos que culminou com a identificação de 

todas as funções do pantógrafo; portanto, a ter havido falha cognitiva na identificação 

da ampliação (em resposta à questão do ponto 5.2.), esta terá sido superada com o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

  um desses alunos (o Aluno C), para além de não identificar a ampliação (em resposta à 

questão do ponto 5.2.) também não referiu nenhuma das funções do pantógrafo (além 

da função de desenhar); estes resultados levam-nos a considerar, à partida, que o 
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Aluno concluiu a atividade sem que nenhuma das tarefas propostas (nem a mediação 

da Estagiária) lhe proporcionasse chegar à compreensão das funções do mecanismo. 

 

Relativamente aos seis alunos (os Alunos D, E, F, G, H e I) que não identificaram 

alguma(s) ou nenhuma das funções do pantógrafo (Tabela 5), em resposta à questão “7. 

Para que achas que serve o pantógrafo?”, é possível notar que: 

  três desses alunos (os Alunos D, E e F) identificaram a ampliação que modelaram com 

o pantógrafo (em resposta à questão 5.2.), e, embora não ocorra a menção à totalidade 

das funções do mecanismo (em reposta à questão 7.), consideramos que a participação 

nas tarefas que, entretanto, foram desenvolvidas permitiu a aprendizagem de uma 

segunda função do instrumento (além da ampliação): a redução, no caso do Aluno D e 

do Aluno E; e a meia-volta, no caso do Aluno F; 

  um desses alunos (o Aluno G) identificou a ampliação (em resposta à questão 5.2.) e 

apenas se referiu à ampliação como função do pantógrafo, motivo pelo qual estamos 

convencidas de que, por alguma razão, as tarefas entretanto realizadas não tiveram, 

neste caso concreto, o efeito desejado; 

  dois desses alunos (os Alunos H e I) apesar de terem identificado a ampliação (em 

resposta à questão 5.2.), não referiram nenhuma das funções do pantógrafo (além de 

‘copiar’ e ‘fazer’ figuras); esta constatação denota a necessidade de trabalhar, com 

estes alunos, a capacidade de mobilizar conhecimentos anteriormente adquiridos para 

novas situações de aprendizagem. 

Face à impossibilidade de chegar às reais causas das dificuldades de aprendizagem, 

gostaríamos de salientar a importância da diferenciação pedagógica (Santos et al., 2010) e 

do questionamento oral dos alunos no decurso do processo de ensino-aprendizagem, que, 

neste contexto de formação inicial (das Estagiárias), de alguma inovação pedagógica, de 

muitos alunos e de pouco tempo para a realização da atividade, teve, seguramente, as suas 

falhas.   

A própria conceção das tarefas, enquanto mediadoras da aprendizagem, ou seja, na 

qualidade de ‘ponte’ entre o ambiente de aprendizagem e o processamento da informação 

(Sacristán, 2007), condiciona os resultados que os alunos podem extrair de um 

determinado conteúdo e situação.  

Uma última observação, a que não podíamos deixar de atender, prende-se com a 

resposta do Aluno H à questão definida no ponto 5.2, que motivou a seguinte afirmação: 
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“O retângulo que está na folha, contornei-o e o outro lápis fez um retângulo maior e 

ondulado”.  

Por um lado, sendo a figura em questão um triângulo, denominado pelo Aluno H 

como retângulo (devidamente identificado como triângulo na ficha de trabalho), teria 

valido a pena dinamizar, ao nível da Turma, uma breve abordagem à identificação das 

figuras geométricas, por exemplo, usando as hastes do pantógrafo para formar/identificar 

figuras geométricas por meio de pistas sobre as características das figuras.  

Por outro lado, o uso da expressão “ondulado” para caracterizar a reprodução 

efetuada com o pantógrafo, denota a dificuldade na manipulação do mecanismo, associada 

às primeiras utilizações do mecanismo e aos níveis de desenvolvimento da coordenação 

visual-motora mais elementares, denotando, precisamente, a necessidade do seu 

desenvolvimento. A observação não ocorre em mais nenhuma resposta analisada, todavia, a 

dificuldade é visível, no caso de outros alunos, nos desenhos realizados com o pantógrafo.  

 

 Construção do pantógrafo  

 

A construção do pantógrafo, prevista na Parte II da ficha de trabalho (Figura 46), 

permitiu empenhar os alunos no fabrico de um instrumento necessário à atividade, e, 

simultaneamente, assegurar a cada aluno um exemplar do mecanismo para a resolução das 

tarefas subsequentes e para utilizações futuras, em caso de interesse.   

 

 

 

 

Figura 46: Esquema de exploração da construção do pantógrafo projetado para a atividade 
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Por outro lado, a atividade constituiu também um contexto favorável ao 

desenvolvimento das capacidades transversais à aprendizagem matemática.  

Como já foi referido, a questão “2. Explica como é que tu achas que se poderá 

construir um pantógrafo?” não foi explorada, em virtude do atraso no início da atividade, 

que obrigou a encurtar o tempo de atividade. 

Para a resolução do problema que lhes foi colocado (no ponto 3. da ficha de 

trabalho) – construir um pantógrafo com base na observação de um modelo (fazendo uso 

do material distribuído) –, os alunos foram implicados num processo de agilização do 

raciocínio que lhe permitisse chegar ao fabrico do instrumento.  

O questionamento oral dos alunos durante a construção do pantógrafo, assim como 

a resolução da tarefa, proposta na ficha de trabalho, “4. Explica como construíste o teu 

pantógrafo”, momentos de clarificação e sistematização do raciocínio, tiveram subjacente 

o desenvolvimento da comunicação matemática.  

Aquando da análise das gravações vídeo da atividade e das respostas dos alunos à 

tarefa definida no ponto 4. da ficha de trabalho, foi-nos possível detetar que, em termos 

gerais, o problema de construção do pantógrafo foi resolvido, pelos alunos, com recurso a 

três estratégias diferentes, que procuraremos analisar tomando como referência o estudo de 

caso de três alunos: 

 Aluno A (9 anos, sexo feminino); 

 Aluno B (9 anos, sexo feminino); 

 Aluno C (9 anos, sexo masculino). 

Para a construção do respetivo pantógrafo, cada um dos alunos referidos seguiu 

uma estratégia diferente, reveladora de raciocínios e percursos distintos na resolução do 

problema que lhes foi colocado.  

Antes de prosseguirmos, gostaríamos de salientar que, enquanto a construção das 

hastes foi conseguida pelos alunos de forma bastante autónoma, a sua articulação teve a 

influência das Estagiárias (não só devido à necessidade de perfurar o cartão, mas também 

de assegurar a colinearidade dos pontos de desenho e do ponto fixo e o paralelogramo 

definido pelos pontos de articulação). 

 

Estratégia de construção do pantógrafo seguida pelo Aluno A 

 

A estratégia seguida pelo Aluno A encontra-se descrita, com grande clareza, pelo 

próprio na reposta à tarefa definida no ponto 4, na ficha de trabalho (Figura 47). 
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Figura 47: Comunicação escrita do processo de construção do pantógrafo (Aluno A) 
 

Conforme se verifica, a estratégia adotada pelo Aluno A centrou-se na medição, em 

centímetros, com a régua, das hastes do pantógrafo que serviu de modelo para a construção. 

Em termos de comunicação matemática, é percetível uma grande preocupação e 

capacidade de clarificar todos os passos seguidos ao longo do processo de construção do 

pantógrafo. 

 

Estratégia de construção do pantógrafo seguida pelo Aluno B  

 

Após ter construído as hastes do seu pantógrafo, o Aluno B foi questionado, pela 

Estagiária, acerca da forma como chegou à construção. A seguir, é apresentada a 

transcrição da entrevista realizada ao Aluno. 

 

Estagiária  E a nossa [Aluno B], como é que descobriu? Já está? 

Aluno B Então, medi as tiras […], agora vou recortar e depois vou construir. 

Estagiária Ok. E tu mediste com régua, as tiras? 

Aluno B Não, peguei numa tira e depois fiz o contorno. 

Estagiária Porquê? 

Aluno B Porque é mais fácil. 

 

Na Figura 48a, é possível observar o Aluno B, numa fase inicial da construção das 

hastes, talvez hesitante entre o uso ou não da régua. Na Figura 48b, é visível a opção do 

Aluno pelo contorno das hastes do pantógrafo que serviu de modelo para a construção. 

Com base na análise das repostas do Aluno B às questões colocadas durante a 

entrevista e na observação da Figura 48, verifica-se que a estratégia adotada pelo Aluno B 
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para a construção das hastes se centrou em contornar as hastes do pantógrafo. Na prática, o 

aluno recorreu a uma unidade de medida não convencional – as hastes do pantógrafo 

modelo –, que de forma imediata permitiu ao Aluno reproduzir as dimensões das hastes do 

pantógrafo modelo. 

 

  
Figura 48a Figura 48b 

Figura 48: Envolvimento do Aluno B no processo de construção do pantógrafo  

 

Um aspeto interessante que é possível observar na Figura 48b diz respeito ao 

envolvimento do Aluno na tarefa, exteriorizado pela “língua de fora”, que na ótica da 

Escala de Envolvimento da Criança (Oliveira-Formosinho & Araújo, 2004) (cf. Capítulo 

III, ponto 3.3., Fase pós-ativa, a. Avaliação das aprendizagens das crianças, Estudo de caso 

de três crianças, Algumas inferências) pode ser considerado um indicador não-verbal 

revelador da alta concentração da criança na tarefa. 

Em análise à resposta do Aluno B à tarefa proposta no ponto 4. (Figura 49), é 

possível constatar que a estratégia de contornar as hastes do pantógrafo modelo, para 

definir as dimensões das hastes do seu próprio pantógrafo, não transparece, o que denota a 

necessidade de trabalhar a comunicação matemática.  

 

 

Figura 49: Comunicação escrita do processo de construção do pantógrafo (Aluno B) 
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Estratégia de construção do pantógrafo seguida pelo Aluno C  

 

O Aluno C construiu e articulou as hastes do seu pantógrafo de forma bastante 

autónoma. Todavia, conforme se observa na Figura 50, a sua construção resultou num 

pantógrafo desregulado, em que, no mínimo, a colinearidade dos pontos de desenhos e do 

ponto fixo não se verifica. Estas condições acabariam por ser asseguradas pela Estagiária. 

 

 

Figura 50: ‘Pantógrafo desregulado’ construído pelo Aluno C  

 

Após ter construído o seu pantógrafo, o Aluno C foi questionado acerca da forma 

como o construiu. A transcrição da entrevista feita ao Aluno C, apresentada em seguida, 

permite-nos constatar que o seu raciocínio, para a construção das hastes do pantógrafo, se 

centrou na obtenção de hastes iguais duas a duas (duas maiores e duas mais pequenas, sem 

estabelecer qualquer relação entre os seus comprimentos). 

 

Estagiária Como é que tu fizeste o teu pantógrafo? 

Aluno C Eu, primeiro, fiz uma tira e depois pu-la em cima do papel para ver 

como é que estava. Depois, recortei de maneira a ficarem iguais. 

Estagiária Ok. Cortaste a primeira e depois pela primeira fizeste a segunda. 

Aluno C Sim. 

 

A comunicação, por parte do Aluno C, do seu raciocínio para a construção das 

hastes do pantógrafo sustenta as declarações proferidas aquando do questionamento oral no 

decurso da atividade (Figura 51). 
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Figura 51: Comunicação escrita do processo de construção do pantógrafo (Aluno C) 

 

 

Breve reflexão…. 

 

Atentando nas tarefas propostas, para a construção do pantógrafo, é possível 

estabelecer uma correspondência com as fases definidas por Pólya (1945) para a resolução 

de problemas. 

O autor, Pólya (1945), defende que a resolução de problemas corresponde a um 

processo sequencial, que se desenvolve em quatro fases: a) compreensão do problema; b) 

elaboração dum plano; c) execução do plano; e) verificação dos resultados. Estas quatro 

etapas podem ajudar o aluno a organizar o seu processo de resolução de um dado 

problema. Ao longo das quatro etapas o aluno deverá colocar a si próprio uma série de 

questões que têm como objetivo organizar o seu pensamento de uma forma mais 

sistemática e eficaz. 

Relativamente à experiência de construção do pantógrafo, consideramos que teria 

sido benéfico, como forma de suscitar dúvidas e respostas, assim como para a organização 

das ideias, ter implicado os alunos no registo escrito de um plano para dar resposta ao 

desafio, conforme, aliás, estava previsto. Contudo, apesar de tal não ter acontecido, para 

chegarem às suas construções, pelo menos, mentalmente, esse plano terá sido estruturado, 

pelo aluno. 

Dispondo do tempo necessário, teria sido interessante envolver os alunos na etapa 

de verificação dos resultados do problema. A partir da observação do pantógrafo modelo, 

nomeadamente dos componentes figurativos da sua estrutura, os alunos poderiam ser 

estimulados a analisar as suas construções, bem como a verificar e identificar semelhanças 

e diferenças entre ambos os artefactos. Os alunos teriam assim a importante missão de 

autorregulação da própria aprendizagem. 
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 Avaliação da atividade por parte dos alunos  

 

Após a realização da atividade, nas respostas ao questionário que lhes foi facultado, 

pelas Estagiárias, para a avaliação da atividade, em resposta à questão “O que mais 

gostaste nesta atividade?”, a grande maioria dos alunos revelou preferência pela 

construção do pantógrafo (Tabela 6). 

 

O que mais gostaste nesta atividade? 
Percentagem de 

alunos 

Construir o pantógrafo 55,56% (10 alunos) 

Construir o pantógrafo e ver o filme 5,56% (1 alunos) 

Revestir o pantógrafo 11,11% (2 alunos) 

Revestir o pantógrafo e ver o filme 5,56% (1 aluno) 

Usar o pantógrafo 11,11% (2 alunos) 

Ver o filme 5,56% (1 aluno) 

Aprender o que é o pantógrafo 5,56% (1 aluno) 

Tabela 6: Atividade preferida dos alunos no âmbito da experiência com o pantógrafo 

 

Em jeito de conclusão… 

 

Relativamente à importância dos recursos manipuláveis em contexto educativo, muitos 

foram os pedagogos que, nos últimos séculos, ressaltaram, de forma notável, a importância 

do apoio visual e tátil como facilitador da aprendizagem (Lorenzato, 2006).  

Aprender matemática com ferramentas, que podem ser tradicionais ou mais avançadas, 

constitui, independentemente do seu grau de sofisticação, uma forma percetivo-motora de 

aprender, que por se basear em ações, perceções e reações, decorrentes do uso de tais 

ferramentas, se assume mais simples que a aprendizagem pela via abstrata (ou simbólica-

reconstrutiva), pois somos, dada a nossa constituição biológica, feitos para aprender de 

modo experimental e só posteriormente de modo simbólico-reconstrutivo (Antinucci, 2001 

citado por Bussi et al., 2004).  

Apesar da crescente “tecnologização” das escolas, sobretudo no 1.  Ciclo do Ensino 

Básico (considerando os níveis de ensino referentes a este relatório), o ambiente standard 

para a aprendizagem da matemática prossegue, tal como referem Bartolini et al. (2004), 

amplamente circunscrito ao binómio papel/lápis, tanto que, tradicionalmente, a 
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representação de uma aula de Matemática surge associada a um aborrecido quadro preto 

cheio de fórmulas. 

Embora, em diversas circunstâncias, esse possa até ser um ‘mal’ necessário, existem 

variadíssimas formas de, com maior ou menor regularidade, diversificar o ambiente de 

aprendizagem, para proporcionar aos alunos um papel verdadeiramente ativo na construção 

do seu próprio conhecimento. 

A este respeito, gostaríamos de salientar que a nossa experiência de ensino-

aprendizagem com o pantógrafo é testemunho vivo de que a experimentação que ocorreu, 

tanto por meio da construção do mecanismo como através da sua manipulação, a avaliar 

pelo seu envolvimento, foi motivadora para os alunos, e tornou possível ir um pouco além 

da simples transmissão de conteúdos, favorecendo o desenvolvimento das capacidades 

transversais e a aprendizagem com compreensão.  
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Considerações finais 

 

“[…] temos de começar as coisas de seus começos, agarrá-las 

pela raiz, caso contrário, tornamo-nos presas de uma rede em 

cuja tessitura não nos enredamos e, por não nos termos 

enredado, não saberemos lê-la, traduzi-la”.  

Santaella (1990, p. 1) 

 

A imagem esculpida nas afirmações de Santaella (1990) ilustra, com clareza, a 

realidade que ‘veste’ este relatório – uma tessitura que urdimos, com afinco, e em que nos 

enredámos como fios de uma tessitura maior, de que nos constituímos produto e, quem 

sabe, agentes, a tessitura da intrincada e inesgotável teia que é a construção do 

conhecimento. Uma tessitura cuja beleza apreciámos, e que na forma deste relatório fica 

disponível para que, quem sabe, também, outros a possam apreciar, urdir, ampliar e 

abrilhantar. 

Na qualidade de autora deste relatório, gostaria de realçar que, no instante em que o 

pantógrafo surgiu, para mim, começou por ser um signo acústico, desprovido de 

significado e de significante. Conhecia-lhe o nome, mas desconhecia o artefacto que assim 

se chamava, assim como desconhecia a sua utilidade.  

Chegada a esta paragem da longa ‘viagem pantográfica’ que, entretanto, percorri, 

juntamente com a minha colega de curso – a Bruna, sob a orientação da Professora 

Doutora Ana Paula Aires e da Professora Doutora Helena Campos, entendo, agora, que o 

pantógrafo configura um instrumento que, do ponto de vista didático, abre perspetivas para 

uma enorme pluralidade de contextos.  

Começamos por notar, como afirmam Bussi e Maschietto (2006), que o uso 

didático de instrumentos como as máquinas matemáticas, mais propriamente de sistemas 

articulados (de que o pantógrafo constitui um exemplo), decorre de motivações muito 

variadas, e compreende aspetos afetivos (criar uma melhor imagem da matemática e uma 

melhor relação com esta); culturais (mostrar a relação entre matemática e outros aspetos da 

cultura produzida pelo homem ao longo da história); inovacionais (estimular a criatividade 

dos estudantes); didáticos (introduzir instrumentos de avaliação significativos); e 

cognitivos (estudar processos de construção de significado e de produção de raciocínio 

típicos da matemática). 
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De modo análogo, Pergola (s.d.) realça, de entre as numerosas vantagens associadas 

ao uso de máquinas matemáticas (como o pantógrafo) no processo de ensino-aprendizagem, 

que estas suscitam interesse; reforçam a intuição e a imaginação; contribuem para 

aprofundar o relacionamento entre modelos matemáticos e a realidade; proporcionam um 

ambiente fértil para procurar, encontrar e redigir demonstrações; despoletam o contacto 

direto com factos geométricos novos ou incomuns associados ao movimento; conduzem, de 

modo espontâneo e quase natural, o seu utilizador a entrar numa dimensão histórica, e a 

interrogar-se sobre a relação entre a matemática, a sociedade e a cultura. 

Não obstante, apesar da longevidade que define a existência do mecanismo, e das 

diversas iniciativas de investigação e divulgação do seu potencial didático para o ensino da 

matemática, de que se destacam, pela sua projeção a nível internacional, as atividades 

desenvolvidas no âmbito do MMLAB, hoje, como à data da sua invenção, o facto de não 

se conhecerem os princípios em que assentam a sua construção e o seu funcionamento 

continua, de uma forma geral, a redundar na relutância em associar o uso do pantógrafo à 

matemática (Bussi & Maschietto, 2006).  

Essa realidade, observada por Bussi e Maschietto (2006), e igualmente notada no 

panorama do sistema educativo nacional, nos mais diversos níveis de decisão do currículo, 

acarreta algumas implicações que procuraremos analisar em seguida.  

 

1. Implicações da ausência de referência ao pantógrafo no currículo apresentado para 

o Pré-escolar e para o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

No que se refere à Educação Pré-escolar e ao Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

a análise dos documentos organizadores do currículo oficial, respetivamente, as OCEPE e 

o PMEB, e dos correspondentes materiais de apoio para o tema da geometria, assim como 

a análise dos Princípios e normas para a matemática escolar – uma referência para todos 

os responsáveis pelas decisões que afetam a educação matemática não superior –, leva-nos 

a afirmar que a referência ao pantógrafo nesses documentos é inexistente.  

Relativamente a esta questão, começamos por notar que a realidade vigente em 

Portugal, não obstantes as progressivas conquistas no sentido de uma gestão flexível do 

currículo (necessariamente, local), é caracterizada por uma conceção de currículo que 

tende, ainda, largamente, a assumir-se como sinónimo de programa oficial (Porfírio, 1999).  

Esse facto, aliado à ausência de qualquer referência ao pantógrafo nos documentos 

organizadores do currículo oficial, determinará, em nossa análise, particularmente no caso 
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de muitos professores cuja conceção de currículo se reduz à aplicação do programa oficial, 

que o pantógrafo não seja utilizado na atividade educativa desenvolvida com os alunos. 

Por outro lado, apesar da inexistência de qualquer referência ao pantógrafo, é 

notável, nestes documentos, a grande importância atribuída aos recursos manipuláveis, 

bem com a salvaguarda da necessidade de proporcionar, aos alunos, o acesso a uma 

multiplicidade de materiais, que, com a devida orientação do docente, podem assumir um 

papel fundamental como mediadores da aprendizagem. Inclusivamente, é recorrente a 

menção a diversos materiais concretos, nomeadamente ao tangram, ao geoplano e a formas 

poligonais, entre diversos outros. 

 

2. Implicações da referência ao pantógrafo unicamente no currículo apresentado para 

o 3.º Ciclo do Ensino Básico e para o estudo da semelhança/homotetia  

 

Numa perspetiva diacrónica, analisados os programas de Matemática dos séculos 

XX e XXI (até ao PMEB, homologado em 2007), verifica-se a referência ao pantógrafo 

nos programas de Matemática aprovados em 1974, em 1976 e em 1991. 

Ainda que modesta, ocorre, ainda, referência ao pantógrafo na brochura 

Semelhanças – Proposta de sequência de tarefas para o 3.º Ciclo (Professores das turmas 

piloto do 8.º ano de escolaridade, 2009).  

Em qualquer dos casos referidos, a referência ao mecanismo limita-se ao estudo das 

noções de semelhança/homotetias. 

O facto de tal referência se situar (de acordo com a terminologia atual) ao nível do 

3.º Ciclo do Ensino Básico, e de se limitar ao estudo da semelhança e da homotetia (ou 

dilação), poderá induzir à ideia de que o recurso ao pantógrafo não é aplicável, nem nos 

níveis de ensino que precedem o 3.º Ciclo do Ensino Básico, nem para o desenvolvimento 

de outras competências para além da dilação e da semelhança. 

 

3. Implicações da investigação subjacente a este relatório para o desenvolvimento do 

currículo em Matemática, no Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico  

 

Por um lado, começamos por notar que as constatações apresentadas em 1. e 2. 

representam, mesmo no caso dos docentes empenhados na gestão flexível do currículo, um 

obstáculo à disseminação, na comunidade escola, do pantógrafo enquanto recurso didático. 
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Por outro lado, tomando como referência os resultados da pesquisa bibliográfica 

que fundamenta, em termos teóricos e curriculares, a aplicação didática do pantógrafo no 

desenvolvimento do currículo em Matemática, assim como os resultados da experiência de 

ensino-aprendizagem que é tema deste relatório, gostaríamos de tecer algumas 

considerações sobre as quais passaremos a debruçar-nos em seguida. 

 

3.1. A utilização do pantógrafo concorre para dar corpo à diversidade de materiais e 

estratégias metodológicas no desenvolvimento do currículo em Matemática 

 

O pantógrafo é, a par com outros recursos didáticos, uma opção a ter em conta para 

dar corpo à diversidade de materiais e de tarefas com que se promove o desenvolvimento 

de conteúdos e processos matemáticos, o que constitui um estímulo para a aprendizagem 

da matemática. 

A esse respeito, considerando a perspetiva orientadora para o desenvolvimento dos 

materiais educativos que é subjacente aos Princípios e normas para a matemática escolar, 

assim como o quadro de referência que as OCEPE e o PMEB constituem para qualquer 

docente do sistema educativo nacional, gostaríamos de salientar a notoriedade alcançada 

pelo MMLAB, cuja atividade se centra na exploração das potencialidades didáticas das 

máquinas matemáticas (como o pantógrafo), para os diversos níveis de ensino, desde os 

mais elementares até à formação inicial e contínua de professores.  

De forma análoga, salientamos que não se justifica a não existência deste recurso 

nas escolas, já que a sua construção é bastante simples, económica e ecológica, e pode, 

inclusivamente, constituir uma tarefa a propor aos alunos.  

Quanto à utilização do mecanismo nos níveis de ensino que precedem o 3.º Ciclo 

do Ensino Básico, com a necessária adequação das tarefas propostas ao contexto vigente, 

acreditamos que é possível, ao nível da Educação Pré-escolar e do Ensino do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, e julgamos que as experiências de ensino-aprendizagem que motivaram 

este relatório assim o demonstram. 

Com a necessária mediação do docente, a utilização do pantógrafo assume-se, no 

caso do 1.º Ciclo do Ensino Básico, uma alternativa ao tradicional ambiente do lápis e do 

papel. No que respeita ao Pré-escolar, contribui para a aposta na valorização da 

intencionalidade educativa para que alertam as OCEPE. 

Em ambos os contextos, a utilização do mecanismo na atividade educativa reveste-

se da particularidade de tornar a matemática ‘palpável’, e de permitir que os 
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conhecimentos sejam adquiridos de uma forma experimental e integrada e, acima de tudo, 

motivadora.  

 

3.2. A utilização do pantógrafo proporciona um contexto favorável ao 

desenvolvimento da competência  

 

Acreditamos que a nossa investigação (teórica e empírica) realça a aplicabilidade 

do mecanismo, nos níveis de ensino elementares, tanto para o estudo de conteúdos da 

geometria, como para o desenvolvimento de outros conteúdos e processos matemáticos e 

não-matemáticos, conferindo a quem aprende um papel ativo na construção do próprio 

conhecimento. 

Desta forma, tomando como referência o modelo de desenvolvimento de 

competências proposto por Zabalza e Arnau (2007) – em que o termo competência, por 

oposição aos efeitos da aprendizagem memorística de conhecimentos, define a capacidade 

de mobilizar componentes atitudinais, procedimentais e conceptuais para a intervenção 

eficaz nos diferentes âmbitos da vida –, consideramos que a atividade com o pantógrafo 

proporciona um contexto favorável ao desenvolvimento de competências conceptuais, 

procedimentais e atitudinais, por outras palavras, ao desenvolvimento da literacia. 

 

 Aplicação do pantógrafo para o desenvolvimento de competências conceptuais 

 

a. Para o estudo das transformações geométricas 

 

Quando associado à matemática (e já vimos que essa opção, para além de não ser 

recorrente, não configura a regra), o uso mais evidente do pantógrafo tende a situar-se ao 

nível do estudo das transformações geométricas.  

Particularmente no que diz respeito ao estudo das transformações geométricas em 

contexto de Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, é certo que, em 

termos de programa oficial, a ênfase é, claramente, colocada na abordagem intuitiva das 

isometrias (que precede a crescente formalização no estudo dessas e de outras 

transformações geométricas). 

No que refere ao Pré-escolar, na brochura Geometria, de apoio à operacionalização 

das OCEPE, Mendes e Delgado (2008) remetem para o estudo da translação, da rotação e 

da reflexão, por meio de ações como deslizar, rodar, refletir (voltar), enquanto contextos 
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propícios para a investigação dos efeitos da transformação aplicada na posição, forma e 

tamanho da figura transformada. 

Ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nos 1.º e 2.º anos, o PMEB centra-se, 

exclusivamente, no estudo da reflexão, para o qual propõe a identificação e o desenho, no 

plano, de figuras simétricas em relação a um eixo horizontal ou vertical, a utilização de 

espelhos e miras, dobragens, recortes e a utilização de papel quadriculado, assim como a 

identificação de simetrias axiais no meio envolvente. Por seu turno, nos 3.º e 4.º anos, o 

PMEB propõe a exploração de frisos para a identificação de simetrias, de translação, 

reflexão, reflexão deslizante e rotação (meia-volta).  

De igual forma se constata que, só no 3.º Ciclo do Ensino Básico, o PMEB introduz 

a abordagem formal aos conceitos de ampliação e redução (de um polígono). 

Todavia, face aos resultados da investigação subjacente a este relatório, 

consideramos que, no âmbito de uma gestão flexível do currículo, o estudo intuitivo da 

ampliação e da redução é possível, nos níveis de ensino elementares, em atividades 

propostas com recurso ao pantógrafo. 

Ao nível da Educação Pré-escolar, o uso do pantógrafo, além de permitir à criança 

desenvolver importantes noções matemáticas, como a comparação intuitiva e identificação 

de tamanhos e formas, concorre para a diversidade de materiais com que, através de meios 

e processos distintos, é possível desenvolver as mesmas noções, o constitui um estímulo 

para a aprendizagem da matemática, conforme preveem as (OCEPE) (Silva & Núcleo de 

Educação Pré-escolar, 1997). 

Relativamente ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, verifica-se na aceção de Veloso 

(2012) que as semelhanças têm sido as ‘parentes pobres’, por assim dizer, no tratamento 

das transformações geométricas nos programas escolares de Matemática, em Portugal. Por 

seu turno, as isometrias são as ‘rainhas absolutas’, e isso mantém-se no atual programa do 

Ensino Básico. O autor realça, porém, que o estudo das semelhanças proporciona aos 

alunos valiosas experiências e aprendizagens para o seu desenvolvimento intelectual e 

cultura matemática.  

Assim, conforme recomendado pelo NCTM (2008), as semelhanças podem ser 

trabalhadas, pelos alunos mais novos, através de experiências em que observem, 

representem e descrevam ampliações e reduções, não do ponto de vista da aplicação das 

transformações geométricas, mas para analisar características, propriedades e relações 

entre formas geométricas bidimensionais.  

 



177 
 

b. Para o estudo de outros conteúdos da matemática 

 

Dependendo do nível de ensino, o pantógrafo poderá ser usado para o estudo das 

propriedades dos paralelogramos, inclusivamente das noções de paralelismo e de ângulo.  

Da mesma forma, por exemplo, a partir da análise da sua estrutura, o pantógrafo 

pode ser benéfico para o estudo das propriedades dos triângulos, em particular, das relações 

entre os elementos do triângulo isósceles, das semelhanças e do Teorema de Thales.  

Entre outros conteúdos matemáticos, com o auxílio do pantógrafo é, também, 

possível a abordagem às noções de sentido, direção e comprimento de um vetor, de 

colinearidade, de equidistância, frações, decimais, percentagens e proporcionalidade.  

Por exemplo, a construção do mecanismo e, eventualmente, a análise dos desenhos 

traçados pela máquina, permitem o trabalho em torno de conteúdos que se relacionam com o 

tema da medida. 

 

 Aplicação do pantógrafo para o desenvolvimento de competências procedimentais 

 

As atividades realizadas com recurso ao pantógrafo, tanto no que refere à sua 

construção como à sua utilização, são um contexto fértil para o desenvolvimento da 

capacidade de resolução de problemas, do raciocínio matemático e da comunicação 

matemática, competências fundamentais para a consecução de níveis de literacia que 

assegurem o exercício de uma cidadania participada, esclarecida e responsável.  

Numa perspetiva de complementaridade, realçamos o testemunho de Veloso, 

Bastos e Figueirinhas (2009), para quem a tarefa de construir um mecanismo, física ou 

virtualmente, dá origem à formulação e resolução de problemas, dos mais diversos, 

proporcionando ótimas situações de aprendizagem. 

Também o estabelecimento de conexões dentro da matemática e entre a matemática e 

outras áreas do saber, apontado, no PMEB, como um dos nove objetivos gerais do ensino da 

Matemática, constitui uma realidade amplamente favorecida pelo uso do pantógrafo. 

De entre o vasto leque de conexões que é possível estabelecer em atividades 

projetadas com recurso ao pantógrafo, salientamos, nos níveis mais elementares, a 

articulação que ocorre, de forma integrada, entre conteúdos da matemática (transformações 

geométricas), da expressão motora (coordenação visual-motora e motricidade fina) e da 

expressão plástica (técnica de desenho). 

 



178 
 

 Aplicação do pantógrafo para o desenvolvimento de competências atitudinais 

 

O pantógrafo é um instrumento que estimula a curiosidade e o envolvimento de 

quem aprende, tanto a partir da sua utilização como da sua construção. 

No caso concreto das crianças do Pré-escolar e dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico que tomaram parte nas experiências de ensino-aprendizagem desenvolvidas, com 

recurso ao pantógrafo, em ambos os contextos de estágio, os indicadores de envolvimento 

observados durante o processo de ensino-aprendizagem, considerados na perspetiva da 

Escala de Envolvimento da Criança, tal como é apresentada por Oliveira-Formosinho e 

Araújo (2004), são reveladores da qualidade da aprendizagem em curso. 

Com base nos dados recolhidos é possível afirmar que, durante a atividade com o 

pantógrafo, ocorre uma atribuição de sentido à realidade vivida, que não é comunicada sob 

a forma de um enunciado, verbal ou escrito, elaborado para o efeito, mas que é 

manifestada, por quem aprende, por meio de reações faciais, posturais e verbais, marcadas 

pela espontaneidade. Este facto, denota que os alunos, efetivamente, se envolvem na 

aprendizagem, assumindo um papel ativo na construção do seu próprio conhecimento. 

 

 Aplicação do pantógrafo para o desenvolvimento do pensamento geométrico  

 

Relativamente à importância de desenvolver o pensamento geométrico, Duval 

(1998) aponta para que a geometria, mais do que outras áreas da matemática, pode ser 

usada para descobrir e desenvolver diferentes tipos de raciocínio.   

Por seu turno, Mendes e Delgado (2008, p. 9) afirmam que “a experiência mostra 

que os alunos que revelam mais dificuldades na aprendizagem da Matemática, por vezes, 

melhoram o seu desempenho quando se envolvem em atividades de natureza geométrica”. 

Em contexto de sala de aula, o pensamento geométrico, um dos quatro eixos 

fundamentais do ensino-aprendizagem da matemática definidos no PMEB, desenvolve-se 

proporcionando, aos alunos, atividades do âmbito da geometria que, simultaneamente, 

estimulem o desenvolvimento de processos matemáticos e confiram, a quem aprende, a 

partilha de responsabilidade no processo de ensino-aprendizagem e um papel ativo no ato de 

aprender. 

No caso concreto do pantógrafo, em que tanto a sua construção como a sua 

utilização podem ser amplamente exploradas para a aprendizagem de um vasto leque de 

conteúdos matemáticos, que se estendem a todo o eixo da geometria e o extrapolam 
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largamente, acreditamos que, por favorecer o desenvolvimento integrado de competências 

conceptuais, procedimentais e atitudinais, poderá constituir recurso a ter em conta o 

ensino-aprendizagem da geometria, um tema da matemática que, conforme afirmam Hoyos 

e Silfverberg (s.d.), tradicionalmente, o professor deixa para o fim, para, por fim, não o 

alcançar. 

 

4. Implicações para futuras investigações 

 

4.1. Potencializar outros esquemas de exploração do pantógrafo  

 

As atividades realizadas no âmbito dos estágios analisados neste relatório foram 

projetadas com base no domínio que, à data, detínhamos das potencialidades didáticas do 

pantógrafo. Hoje, consideramos que, em futuras experiências que envolvam o instrumento, 

poderão ser propostos, aos alunos, outros esquemas de exploração do mecanismo. 

É possível introduzir a identificação dos componentes figurativos do pantógrafo, 

numa perspetiva que apela à visualização, à classificação das figuras geométricas e à 

socialização com o instrumento.  

A exploração, com os alunos, das aplicações do pantógrafo no quotidiano é um 

aspeto que pode igualmente ser explorado. Todos os dias fazemos coisas com máquinas 

matemáticas, ainda que raramente nos interroguemos sobre o modo e a razão do seu 

funcionamento (Bussi & Maschietto, 2006).  

A aplicação de mecanismos pantográficos no quotidiano foi alvo de análise, neste 

relatório, ao nível do enquadramento teórico, e consideramos que esta abordagem poderá 

constituir um bom ponto de partida para, com a necessária adequação, propor, aos alunos, 

variadíssimos percursos de pesquisa, orientados para levar os alunos a entender a 

importância da matemática no dia-a-dia, e a forma como esta se aplica na conceção de 

engenhos que visam a melhoria da qualidade de vida. 

 

4.2.  Exploração das potencialidades didáticas do pantógrafo virtual 

 

Com o advento dos Sistemas de Geometria Dinâmica, a transição do ambiente 

gráfico tradicional, baseado no papel e no lápis, para o ambiente gráfico virtual, baseado 
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em figuras no ecrã, alterou dramaticamente os cenários possíveis das experiências 

geométricas na escola (Mariotti, 2013).  

Embora nenhuma experiência virtual possa substituir a riqueza da manipulação 

física de instrumentos, apresentações multimédia e animações (Bartolini et al., 2004), 

acompanhando a crescente tendência para a aposta nas TIC, seria interessante o estudo das 

potencialidades didáticas do pantógrafo virtual. 

Um trabalho muito interessante nesse contexto foi desenvolvido pela colega de 

curso Bruna Figueiredo, que construiu um pantógrafo virtual recorrendo a um programa de 

geometria dinâmica. O modelo que construiu permite fazer uso de todas as funcionalidades 

do pantógrafo, algo que não acontece nas versões disponibilizadas, na Internet, em applets 

e outros contextos interativos. 

Teria sido interessante explorar a utilização do pantógrafo virtual tanto do ponto de 

vista dos alunos, a partir da manipulação do mecanismo virtual, como do ponto de vista do 

processo subjacente à sua construção num ambiente gráfico virtual. 

 

4.3. Enquadramento das potencialidades do pantógrafo à luz da Teoria da Mediação 

Semiótica  

 

Tal como acontece em diversas investigações realizadas no âmbito do MMLAB, 

seria interessante fundamentar a atividade mediada com o pantógrafo tomando como 

referência os pressupostos da Teoria de Mediação Semiótica, proposta por Bussi e Mariotti 

(2008), que concebe as máquinas matemáticas como realidades psicológicas e sociais, e 

nos dá conta da sua potencialidade para a construção de significados.  

 

5. Implicações da investigação subjacente a este relatório relativamente identidade 

profissional da Estagiária  

 

A exploração de artefactos, sejam eles rudimentares ou ‘tecnologia de ponta’, torna 

possível, a docentes e discentes, ‘manipular’ competências matemáticas cujo 

desenvolvimento se considera basilar para a vida. 

O caso da experiência didática que motivou a realização deste relatório, 

desenvolvida com recurso ao pantógrafo, configura, ainda, um processo gradual, nem 

sempre fácil, mas, sem dúvida, desafiante, de intensa pesquisa, experimentação e reflexão, 
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marcado por avanços e retrocessos, e cujas implicações extrapolam largamente o domínio 

da matemática. 

Por um lado, na perspetiva do futuro docente, salientamos o contributo desta 

experiência para o desenvolvimento das competências que o docente deve possuir para 

ensinar matemática, isto é, para o conhecimento especializado do docente, assim designado 

por Ball e outros (2008), que, com toda a pertinência, é mobilizável para o exercício da 

docência em outras áreas curriculares. 

O conhecimento especializado do docente – em que interagem o conhecimento 

científico da disciplina (dos conteúdos, ou matéria) a lecionar e o conhecimento didático 

(ou pedagógico), que inclui o conhecimento do currículo, dos alunos e do ensino –, 

mobilizado na projeção e realização da atividade com os alunos (naturalmente, de forma 

adequada às suas especificidades), determina a qualidade da intervenção pedagógica, uma 

meta para qualquer docente apostado em promover o crescimento integral dos seus alunos, 

e o, tão perseguido, futuro melhor. 

Por outro lado, importa realçar que, longe de se reduzir ao ato de executar o 

currículo prescrito, e sendo, antes, resultado de um complexo processo reflexivo, 

desprovido de ‘receitas’, toda esta experiência se desenrolou sob o paradigma do professor 

reflexivo/investigador. 

O conceito de professor-investigador é hoje um conceito com plena atualidade, 

nomeadamente em Portugal, onde a conceção de currículo e de gestão curricular reclamam 

que o professor seja não um mero executor de currículos, previamente definidos ao 

milímetro, mas um decisor, um gestor em situação real e um intérprete crítico de 

orientações globais. Trata-se de um conceito vinculado à conceção de currículo, tanto 

quanto à preocupação com a qualidade do ensino e com a inovação, assumindo-se um 

fator determinante para o desenvolvimento profissional dos professores e para o 

desenvolvimento institucional das escolas que estes integram (Alarcão, 2001). 

Embora aplicar o currículo, tal como ele é apresentado, seja mais fácil do que tomar 

decisões para o gerir (Porfírio, 1999), modelando-o em função do contexto vigente e de 

novas realidades que se vão instalando, é fundamental evoluir de uma uniformização 

curricular para uma flexibilização curricular. Trata-se, em certa medida, de ser capaz de 

reinventar o currículo. Percorrer este caminho, minado de dificuldades, é o único meio de 

‘navegar’ na complexidade rumo à evolução. 
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Em abono da máxima: 

 

“Just a minute, let me think” (Giorgio Begin) 

… mesmo que um minuto não baste. 

  



183 
 

Bibliografia 

 

 Abrantes, P. (2002). A avaliação das aprendizagens no Ensino Básico. In P. Abrantes 

(Coord.), Reorganização curricular do Ensino Básico. Avaliação das Aprendizagens - 

Das concepções às práticas, pp. 7-15. Lisboa: Ministério da Educação, Departamento 

da Educação Básica.  

 Aguilar, V. (2005). Exploración sobre el aprendizaje de las transformaciones 

geométricas en el bachillerato: coordenación del uso de herramientas cognitivas en la 

escuela. In M. Magaña & V. Aguilar (Comp.), Instrumentos y matemáticas: Historia, 

fundamentos y perspectivas educativas, pp. 135-154. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Facultad de Ciencias.  

 Alarcão, I. (2001). Professor-investigador: Que sentido? Que formação? In B. Campos, 

Formação Profissional de Professores no Ensino Superior, pp. 21-30. Porto: Porto 

Editora. 

 Alsina, C., Burgués, C. & Fortuny, J. (1998). Materiales para construir la Geometria 

(2ª ed.). Madrid: Editorial Síntesis.  

 Ambekar, A. (2007). Mechanism and machine theory. New Delhi: Prentice-Hall of 

India.  

 Antonini, S. & Martignone, F. (2011a). Argumentation in exploring mathematical 

machines: A study on pantographs. In B. Ubuz (Ed.), Proceedings of the 35
th 

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: 

Developing Mathematical Thinking (Vol. 2), pp. 41-48. Ankara, Turkey: Psychology of 

Mathematics Education (PME).  

 Araújo, P. (1998). Curso de Geometria. Lisboa: Gradiva.  

 Assumpção, S. et al. (2001). Transformações no Plano e sistemas articulados. Revista 

do professor de matemática, 47, 21-24.  

 Ball, D. et al. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special?. Journal 

of Teacher Education, 59(5), 389-407.  

 Bansal, R. & Brar, J. (2006). A text book of theory of machines (4.ª ed.). New Delhi: 

Laxmi Publications. 

 Bardin, L. (2002). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. 

 Bastos, R. (2007). Notas sobre o ensino da geometria: Transformações Geométricas. 

Educação e Matemática, 94, 23-27.  



184 
 

 Borges, R. (2007). Em debate: cientificidade e educação em ciências (2.ª ed., revista e 

ampliada). Porto Alegre: EDIPUCRS. 

 Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: 

Harvard University Press.  

 Bussi, M. (1996). Drawing instruments: Historical and didactical issues. In C. Alsina, 

J. Alvarez, B. Hodgson, C. Laborde & A. Pérez (Eds.), 8
th

 International Congress on 

Mathematical Education - Selected Lectures.  Sevilla: S.A.E.M THALES. 

 Bussi, M. (2000). Ancient instruments in the modern classroom. In J. Fauvel & J.  

Maanen (Eds.), History in Mathematics Education: The ICMI Study, pp. 343-350. 

Netherlands: Kluwer Academic Publishers.  

 Bussi, M. (2005b). Pruebas geométricas y máquinas matemáticas: Un estudio 

exploratorio. In M. Magaña & V. Aguilar (Comp.), Instrumentos y matemáticas: 

Historia, fundamentos y perspectivas educativas, pp. 135-154. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Ciencias.  

 Bussi, M. et al. (2009). Mathematics in context: Focusing on students. In E. Barbeau & 

P. Taylor (Eds.), Challenging Mathematics in and Beyond the Classroom: The 16
th

 

ICMI Study, pp. 171-203. New York: Springer.   

 Bussi, M. et al. (2011).  Tasks for teachers in the MMab-ER Project. In B. Ubuz (Ed.) 

Proceedings of the 35
th

 Conference of the International Group for the Psychology of 

Mathematics Education Developing Mathematical Thinking (Vol. 1), pp. 126-130. 

Ankara, Turkey: Psychology of Mathematics Education (PME).   

 Bussi, M. & Mariotti, M. (2008). Semiotic mediation in the mathematics classroom. 

Artifacts and signs after a Vygotskian perspective. In L. English, M. Bussi, G. Jones, 

R. Lesh & D. Tirosh (Eds.), Handbook of International Research in Mathematics 

Education, second revised edition, pp. 746-805. Mahwah, New Jersey: Lawrence 

Erlbaum. 

 Bussi, M. & Maschietto, M. (2006). Macchine matematiche: Dalla storia alla scuola. 

Milano: Springer. 

 Bussi, M. & Maschietto, M. (2010). Il Progetto regionale scienze e tecnologie: 

L’azione 1. In F. Martignone (Comp. – I Parte) & B. Mascherini (Comp. – Parte II), 

Scienze e tecnologie in Emilia-Romagna: Un nuovo approccio per lo sviluppo della 

cultura scientifica e tecnologica nella Regione Emilia-Romagna, pp. 17-28. Napoli: 

TECNODID Editrice.  

 Cardona, M. (1992). A Organização do Espaço e do Tempo na Sala de Jardim de 

Infância. Cadernos de Educação de Infância, 24, 8-15. 



185 
 

 Carreira, S. (2010). Conexões no ensino da Matemática – Não basta vê-las, é preciso 

fazê-las!. Educação e Matemática, 110, 1. 

 Contreras et al. (2006). Geometria e Trigonometria. Zapopan, Mexico: Umbral 

Editorial.  

 Costa, A. (2007). Simetría: geometría, movimientos y grupos – Curso del programa de 

formación del Professorado. Madrid: Universidade Nacional de Educação à Distância 

(UNED), Departamento de Matemáticas Fundamentales. 

 Costa, A., Anjos, A. & Lopes, A. (1980). Compêndio de Matemática – 8º ano da 

escolaridade. Porto: Porto Editora. 

 Coxeter, H. (1989). Introduction to Geometry. New York: Wiley. 

 Del Grande, J. (1994). Percepção espacial e geometria primária. In M. Lindquist & A. 

Shulte, Aprendendo e ensinando Geometria. São Paulo: Editora Atual. 

 Domingos, M., Correia, M. & Fernandes, T. (1978). Eu e a Matemática – 8.º ano de 

escolaridade (2.ª ed.). Livro de consulta 2. Porto: Edições ASA.  

 Duval, R. (1992-1993). Argumenter, demontrer, expliquer: Continuite ou rupture 

cognitive? «petit x», 31, 37-61.  

 Duval, R. (1998). Geometry from a cognitive point of view. In C. Mammana & V. 

Villani (Eds.), Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21st Century –An 

ICMI Study, pp. 37-52. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

 Farroni, P. (2010). Ingrandimenti e riduzioni: le omotetie. In F. Martignone (Comp. – I 

Parte) & B. Mascherini (Comp. – Parte II), Scienze e tecnologie in Emilia-Romagna: 

Un nuovo approccio per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica nella 

Regione Emilia-Romagna, pp. 162-165. Napoli: TECNODID Editrice.        

 Fasanelli, F. et al. (2000). The political context. In J. Fauvel & J. Maanen (Eds.), 

History in Mathematics Education: The ICMI Study, pp. 1-38. Netherlands: Kluwer 

Academic Publishers. 

 Fauvel, J. & Maanen, J. (Eds.) (2000). History in Mathematics Education: The ICMI 

Study. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

 Fernandes, E. (1997). O trabalho cooperativo num contexto de sala de aula. Análise 

Psicológica, 4 (XV), 563-572. 

 Fernandes, M. (2002). Métodos de avaliação pedagógica. In P. Abrantes (Coord.), 

Reorganização curricular do Ensino Básico. Avaliação das Aprendizagens - Das 

concepções às práticas, pp. 65-74. Lisboa: Ministério da Educação, Departamento da 

Educação Básica.  



186 
 

 Ferrari, I. (2010). Esploro, costruisco & transformo poligoni. In F. Martignone (Comp. 

– I Parte) & B. Mascherini (Comp. – Parte II), Scienze e tecnologie in Emilia-

Romagna: Un nuovo approccio per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica 

nella Regione Emilia-Romagna, pp. 122-127. Napoli: TECNODID Editrice.  

 Ferreira, C. (2007). Avaliação no quotidiano da sala de aula. Porto: Porto Editora.  

 Filho, P. (1996). Introdução à óptica geométrica. São Paulo: Editora SENAC. 

 Frolloni, F. (2010). Per un pensiero proporzionale. In F. Martignone (Comp. – I Parte) 

& B. Mascherini (Comp. – Parte II), Scienze e tecnologie in Emilia-Romagna: Un 

nuovo approccio per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica nella Regione 

Emilia-Romagna, pp. 128-132. Napoli: TECNODID Editrice.  

 Garuti, R. (2011). A task on Scheiner pantograph: a case study. In B. Ubuz (Ed.) 

Proceedings of the 35
th

 Conference of the International Group for the Psychology of 

Mathematics Education Developing Mathematical Thinking (Vol. 1), pp. 301-302. 

Ankara, Turkey: Psychology of Mathematics Education (PME).   

 Garuti, R. & Martignone, F. (2010a). La formazione degli insegnanti nel Progetto 

MMLab-ER. In F. Martignone (Comp. – I Parte) & B. Mascherini (Comp. – Parte II), 

Scienze e tecnologie in Emilia-Romagna: Un nuovo approccio per lo sviluppo della 

cultura scientifica e tecnologica nella Regione Emilia-Romagna, pp. 73-97. Napoli: 

TECNODID Editrice.        

 Garuti, R. & Martignone, F. (2010b). Le sperimentazioni del Progetto MMLab-ER. In 

F. Martignone (Comp. – I Parte) & B. Mascherini (Comp. – Parte II), Scienze e 

tecnologie in Emilia-Romagna: Un nuovo approccio per lo sviluppo della cultura 

scientifica e tecnologica nella Regione Emilia-Romagna, pp. 106-206. Napoli: 

TECNODID Editrice.  

 Giglio, C. & Volpon, J. (2007). Development and evaluation of thoracic kyphosis and 

lumbar lordosis during growth. Journal of Children's Orthopaedics, 1 (3), 187-193. 

 Giné, N., Parcerisa, A. (Coords.) (2003). Planificación y análisis de la práctica 

educativa. La secuencia formativa: Fundamentos y aplicación. Barcelona: Editorial 

GRAÓ. 

 Guimarães, H. (2008). Prefácio à edição portuguesa. In National Council of Teachers 

of Mathematics, Princípios e normas para a Matemática escolar (2ª ed.) (Associação 

de Professores de Matemática, Ed. e Trad., 2.ª ed.), pp. vii-xi. Lisboa: Associação de 

Professores de Matemática (APM). 

 Harlen, W. (2007). El lenguaje y el desarrollo científico. In Enseñanza y Aprendizaje 

de Las Ciencias (6.ª ed.), pp. 97-112. Madrid: Ediciones Morata. 



187 
 

 Hirst, K. (2004). Conjuntos e lógica. In P. Palhares (Coord.), Elementos de Matemática 

para professores do Ensino Básico, pp. 113-157. Lisboa: Lidel. 

 Howison, S. (2005). Practical applied mathematics: Modelling, analysis, 

approximation. United Kingdom: Cambridge University Press.  

 Kemp, M. (2000). La máquina y la mente. In La ciencia del arte: La óptica en el arte 

occidental de Brunelleschi a Seurat, pp. 177-276. Madrid: Ediciones Akal. 

 Kilpatrick, J. (2009). Programa de Matemática do Ensino Básico: O olhar de um 

especialista internacional em currículo de Matemática. Educação e Matemática, 105, 

50-52. 

 Kinsey, L. & Moore, T. (2002). Linkages. In Symmetry, shape, and space: An 

introduction to Mathematics through Geometry. Emeryville, California: Key College 

Publishing. 

 Leite, C. (1999). A flexibilização curricular na construção de uma escola mais 

democrática e mais inclusiva. Território educativo, 7, 20-26.  

 Leite, E., Malpique, M. & Santos, M. (2001). Trabalho de projecto: Aprender por 

projectos centrados em Problemas (4.ª ed.). Porto: Edições Afrontamento.   

 Leivas, J. (2012). Percepção e coordenação visual e motora no desenvolvimento do 

pensamento geométrico. Educação e Matemática, 116, 27-32. 

 Lima, V. & Grillo, M. (2010). Questões sobre avaliação da aprendizagem: a voz dos 

professores. In M. Grillo & R. Gessinger (Orgs.), Por que falar ainda em avaliação?, 

pp. 23-34. Porto Alegre: EDIPUCRS. 

 Lopes, J. & Silva, H. (2008). Métodos de aprendizagem cooperativa para o Jardim de 

Infância. Perafita: Areal Editores. 

 Lopes, J. & Silva, H. (2009). A Aprendizagem cooperativa na sala de aula. Um guia 

prático para o professor. Lisboa: Lidel. 

 Lorenzato, S. (2006). O Laboratório de Ensino de Matemática na formação de 

professores. Campinas, São Paulo: Autores Associados. 

 Maher, C. (2008). Video recordings as pedagogical tools in mathematics teacher 

education.  In D. Tirosh & T. Wood (Eds.), The international handbook of mathematics 

teacher education. Tools and processes in mathematics teacher education (Vol. 2), pp. 

65-84. Rotterdam: Sense Publishers. 

 Mariotti, M. (2013). Mathematical reasoning: conjecturing and proving in a dynamic 

geometry environment. In A. Domingos, I. Vale, M. Saraiva, M. Rodrigues, M. Costa 

& R. Ferreira (Eds.), Investigação em Educação Matemática 2013. Raciocínio 



188 
 

Matemático, pp. 33-50. Sociedade Portuguesa de Investigação em Educação 

Matemática (SPIEM). 

 Marques, P. (2007). Notas sobre o ensino da Geometria: Pontos de partida para a 

Geometria. Educação e Matemática, 92, 11-14. 

 Martignone, F. (2009). Processi di esplorazione e argomentazione in attività con 

particolari Macchine Matematiche: i pantografi per le trasformazioni geometriche del 

piano. L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate, 32(6), 681-700. 

 Martignone, F. (Comp.) (2010). Parte I - MMLab-ER - Laboratori delle Macchine 

Matematiche per l'Emilia-Romagna (Azione I). In F. Martignone (Comp. – I Parte) & 

B. Mascherini (Comp. – Parte II), Scienze e tecnologie in Emilia-Romagna: Un nuovo 

approccio per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica nella Regione Emilia-

Romagna, pp. 17-210. Napoli: TECNODID Editrice. 

 Martignone, F. (2011a). Laboratory activities in teacher training. In M. Pytlak, T. 

Rowland & E. Swoboda, Proceedings of the Seventh Congress of the European Society 

for Research in Mathematics Education, pp. 2746-2755 Poland: University of 

Rzeszów.  

 Martignone, F. & Antonini, S. (2009). Exploring the mathematical machines for 

geometrical transformations: a cognitive analysis. In M. Tzekaki, M. Kaldrimidou & H. 

Sakonidis (Eds.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for 

the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4), pp. 105-112. Thessaloniki, Greece: 

Psychology of Mathematics Education (PME). 

 Martignone, F. & Antonini, S. (2010). Students’ utilization schemes of pantographs for 

geometrical transformations: A first classification. In V. Durand-Guerrier, S. Soury-

Lavergne & F. Arzarello (Eds.), Proceedings of the 6th Congress of the European 

Society for Research in Mathematics Education, pp. 1250-1259. Lyon: Institut National 

de Recherche Pédagogique.  

 Martins, E. & Szymanski, H. (2004). A abordagem ecológica de Urie Bronfenbrenner 

em estudos com famílias. Estudos e pesquisas em Psicologia, 1, 63-77. 

 Maschietto, M. (2005). The Laboratory of Mathematical Machines of Modena. 

Newsletter of the European Mathematical Society, 57, 34-37. 

 Maschietto, M. (2010). Il Laboratorio delle Macchine Matematiche di Modena. In F. 

Martignone (Comp. – I Parte) & B. Mascherini (Comp. – Parte II), Scienze e tecnologie 

in Emilia-Romagna: Un nuovo approccio per lo sviluppo della cultura scientifica e 

tecnologica nella Regione Emilia-Romagna, pp. 29-36. Napoli: TECNODID Editrice. 



189 
 

 Maschietto, M. & Bussi, M. (2011). Mathematical Machines: From History to 

Mathematics Classroom. In O. Zaslavsky & P. Sullivan (Eds.), Constructing 

Knowledge for Teaching Secondary Mathematics, pp. 227-248. New York: Springer. 

 Maschietto, M. & Martignone, F. (2008). Activities with mathematical machines: 

Pantographs and curve drawers. In E. Barbin, N. Stehlikova & C. Tzanakis (Eds.), 

Proceedings of the 5th European Summer University: History and Epistemology in 

Mathematics Education, pp. 285-296. Prague: Univerzita Karlova, Vydavatelsky Press. 

 Medina, C. (1999). El proceso escultórico en la creación de imágenes. In  Técnicas y 

evolución de la imaginería policroma en Sevilla, pp. 79-143. Sevilla: Universidad de 

Sevilla. 

 Mendes, M. & Delgado, C. (2008). Geometria. Textos de apoio para Educadores de 

Infância. Lisboa: Ministério da Educação, Direção-Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular. 

 Miguel, A. & Miorim, M. (2011). História na educação matemática: Proposta e 

desafios (2ª ed.). Belo Horizonte: Autêntica. 

 Ministério da Educação (1991). Matemática Programa – 7.º ano. In Matemática 

Programa. Plano de Organização do ensino aprendizagem (Vol. II). Ensino Básico – 

3º Ciclo, pp. 7-28. Lisboa: Direcção Geral dos Ensinos Básico e Secundário. 

 Ministério da Educação e Cultura (1974). Matemática Programa para o ano lectivo 

1974-1975, Ensino Liceal. Lisboa: Ministério da Educação e Cultura, Secretaria de 

Estado da Orientação Pedagógica. 

 Ministério da Educação e Cultura (1976). Matemática Programa para o ano lectivo 

1976-1977, Ensino Liceal. Lisboa: Ministério da Educação e Cultura, Secretaria de 

Estado da Orientação Pedagógica. 

 Moreira, M. & Silveira, F. (1993). Instrumentos de pesquisa em ensino e 

aprendizagem: a entrevista clínica e a validação de testes de papel e lápis. Porto 

Alegre: EDIPUCRS.  

 National Council of Teachers of Mathematics (2008). Princípios e normas para a 

Matemática escolar (Associação de Professores de Matemática, Ed. e Trad., 2ª ed.). 

Lisboa: Associação de Professores de Matemática (APM).  

 O’Rourke, J. (2011). Straight-line linkages and the pantograph. In How to fold it: The 

Mathematics of linkages, origami, and polyhedral, pp. 24-38. New York: Cambridge 

University Press. 

 Oliveira-Formosinho, J. & Araújo, S. (2004). O envolvimento da criança na 

aprendizagem: Construindo o direito de participação. Análise Psicológica, 1(XXII), 81-93. 



190 
 

 Owen, D. (2004). Copies in Seconds. How a lone inventor and an unknown company 

created the biggest communication breakthrough since Gutenberg. Chester Carlson 

and the birth of the Xerox Machine. New York: Simon & Schuster. 

 Palhares, P. (2004). Transformações geométricas. In P. Palhares (Coord.), Elementos 

de Matemática para professores do Ensino Básico, pp. 333-374. Lisboa: Lidel. 

 Parcerisa, A. (2004). La fase inicial de la secuencia formativa, un momento clave para 

el aprendizaje. In L. Carmen et al., La planificación didáctica, pp. 23-27. Barcelona: 

Editorial GRAÓ. 

 Parcerisa, A. & Forés, A. (2003). Didáctica y educación social: una convivencia llena 

de possibilidades?. Educación social, 25, 71-84.  

 París, E. (2006). La regulación en la fase de desarrollo de la secuencia formativa. In M. 

Beltran et al., La secuencia formativa: Fases de desarrollo y de síntesis, pp. 15-23. 

Barcelona: Editorial GRAÓ. 

 Peralta, M. (2002). Como avaliar competência(s)?: Algumas considerações. In P. 

Abrantes (Coord.), Reorganização curricular do Ensino Básico. Avaliação das 

Aprendizagens - Das concepções às práticas, pp. 24-33. Lisboa: Ministério da 

Educação, Departamento da Educação Básica.  

 Phakatkar, H. (2009). Theory of machines and mechanisms I (4.ª ed). Pune: Nirali 

Prakashan. 

 Pinto, J. & Santos, L. (2006). Modelos de Avaliação de Aprendizagens. Lisboa: 

Universidade Aberta.   

 Pólya, G. (1945). How to solve it: A new aspect of mathematical method. Princeton, 

New Jersey: Princeton University Press.  

 Ponte, J. (1994). O estudo de caso na investigação em educação matemática. 

Quadrante, 3(1), 3-18. 

 Ponte, J. (2011). Using video episodes to reflect on the role of the teacher in 

mathematical discussions. In O. Zaslavsky & P. Sullivan (Eds.), Constructing 

knowledge for teaching secondary mathematics: Tasks to enhance prospective and 

practicing teacher learning, pp. 249-261. New York: Springer. 

 Ponte, J. et al. (2007). Programa de Matemática do Ensino Básico. Lisboa: Ministério 

da Educação, Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular. 

 Ponte, J. & Serrazina, L. (2009). O novo programa de Matemática: Uma oportunidade 

de mudança. Educação e Matemática, 105, 2-6. 



191 
 

 Porfírio, J. (1999). O currículo: quando comecei... E agora?. Educação e Matemática, 

55, 1-2. 

 Quevedo, J. (2005). Theatrum Machinarum Matemáquinas en el Museo Universitario 

de Módena. SUMA – Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 

48, 81-90. 

 Rao, J. & Dukkipati, R. (2006). Mechanism and Machine Theory (2.ª ed.). New Delhi: 

New Age International Publishers.  

 Remolar (1834). Ensayo sobre el pantógrafo. Madrid: Imprenta de Palacios.  

 Ribeiro, C. & Santos, L. (2011). Um professor, um currículo? Um estudo com duas 

professoras de Matemática do 3.º ciclo. Revista Portuguesa de Educação, 24(2), 159-

182. 

 Roldão, M. (1999). Gestão curricular: Fundamentos e práticas. Lisboa: Ministério da 

Educação, Departamento da Educação Básica.  

 Rosa-Silva, P., Júnior, Á. & Laburú, C. (2010). Análise das reflexões da professora de 

ciências sobre a sua relação com os alunos e implicações para a prática educativa. 

Ensaio: Pesquisa em educação em ciências, 12(1), 63-82.  

 Sacristán, J. (2007). El curriculum: Una reflexión sobre la práctica (9.ª ed.). Madrid: 

Ediciones Morata.  

 Santos, L. et al. (2010). Avaliar para aprender: Relatos de experiências de sala de 

aula do Pré-escolar ao Ensino Secundário. Porto: Porto Editora. 

 Scheiner, C. (1631). Pantographice seu ars delineandi. Roma: Typographia Ludouici 

Grignani. 

 Silva, M. & Núcleo de Educação Pré-escolar (1997). Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-escolar. Lisboa: Ministério da Educação, Departamento da Educação 

Básica e Gabinete para a Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar. 

 Struik, C. (1989). História Concisa das Matemáticas. Lisboa: Gradiva.  

 Vale, I. & Pimentel, T. (2004). Resolução de problemas. In P. Palhares (Coord.), 

Elementos de Matemática para professores do Ensino Básico, pp. 7-52. Lisboa: Lidel. 

 Veloso, E. (1998). Geometria: Temas actuais. Materiais para Professores. Lisboa: 

Ministério da Educação. Instituto de Inovação Educacional. 

 Veloso, E. (2007). Notas sobre o ensino da geometria: Sobre as definições (II). 

Educação e Matemática, 93, 19-22. 



192 
 

 Veloso, E. (2012). Simetria e transformações geométricas. Textos de geometria para 

Professores. Lisboa: Associação de Professores de Matemática, Grupo de Trabalho de 

Geometria.  

 Veloso, E., Bastos, R. & Figueirinhas, F. (2009). Notas para o Ensino da Geometria: 

Isometrias e Simetria com materiais manipuláveis. Educação e Matemática, 101, 23-28. 

 Vieira, R. & Sampaio, G. (Orgs.) (2000). Diálogos sobre o vivido. A Gestão flexível do 

currículo. Práticas e atitudes em confronto e análise. Educação, Sociedade & Culturas, 

13, 141-211. 

 Vincent, J. (2002). Mechanical linkages, dynamic geometry software, and 

argumentation: Supporting a classroom culture of mathematical proof. University of 

Melbourne, Department of Science and Mathematics Education: Document submitted 

in total fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy. 

 Vygotsky, L. (1978). Mind in society. The development of higher psychological 

processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.  

 Walle, J. (2009). Matemática no ensino fundamental. Formação de professores e 

aplicação em sala de aula (6.ª ed.). Porto Alegre: Artmed. 

 Ward, G. (2008). The grove encyclopedia of materials and techniques in art. New 

York: Oxford University Press. 

 Willis, R. (1821). An attempt to analyse the Automaton Chess Player, of Mr. de 

Kempelen. London: Booth. 

 Zabalza, M. (1997). Diseño y desarrollo curricular (7.ª ed.). Madrid: Narcea. 

 Zabalza, M. & Arnau, L. (2007). 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar 

competências. Barcelona: Editorial GRAÓ.  

 Zanoli, C. & Martignone, F. (2010). Le Macchine del progetto MMLab-ER.  In F. 

Martignone (Comp. – I Parte) & B. Mascherini (Comp. – Parte II), Scienze e tecnologie 

in Emilia-Romagna: Un nuovo approccio per lo sviluppo della cultura scientifica e 

tecnologica nella Regione Emilia-Romagna, pp. 56-72. Napoli: TECNODID Editrice.        

 

  



193 
 

Webgrafia 

 

 Antonini, S. & Martignone, F. (2011b). Pantographs for geometrical transformations: 

An explorative study on argumentation. Acesso em 3 de maio, 2013, em 

http://www.cerme7.univ.rzeszow.pl/WG/1/CERME7_WG1_antonini_martignone.pdf 

 Associazione Macchine Matematiche (s.d.a). Home: Associazione Macchine 

Matematiche. Acesso em 5 de janeiro, 2013, em http://www.macchinematematiche.org/    

 Associazione Macchine Matematiche (s.d.b). Chi siamo: La nostra storia. Acesso em 5 

de janeiro, 2013, em http://www.macchinematematiche.org/index.php?option=com 

_content&view=article&id=51&Itemid=64  

 Associazione Macchine Matematiche (s.d.c). Macchine nel mondo: Dove sono le 

macchine. Acesso em 5 de janeiro, 2013, em http://www.macchinematematiche.org/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=128   

 Associazione Macchine Matematiche (s.d.d). Omotetia: Pantografo di scheiner. 

Acesso em 5 de janeiro, 2013, em http://www.macchinematematiche.org/index.php? 

option=com_content&view=article&id=112&Itemid=195    

 Associazione Macchine Matematiche (s.d.e). Prospettografo di Scheiner. Acesso em 5 

de janeiro, 2013, em http://www.macchinematematiche.org/cataoghi/occhioemano/ 

catalogoweb/Scheiner    

 Associazione Macchine Matematiche (s.d.f). Trasformazioni geometriche: Percorso 

sulle trasformazioni geometriche. Acesso em 5 de janeiro, 2013, em 

http://www.macchinematematiche.org/index.php?option=com_content&view=article&

id=171&Itemid=251 

 Banchelli, S. & Martignone, F. (2012). Esplorare, congetturare, argomentare con 

le macchine matematiche. Acesso em 2 de novembro, 2012, em http://www. 

educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/esplorare-congetturare-argomentare-

le-macchine-matematiche-4038285240.shtml  

 Bartolini, M. et al. (2004). The MMLAB: a laboratory of geometrical instruments. 

Acesso em 22 de março, em http://galileo.cincom.unical.it/convegni/CD_simai/ 

Italiano/atti/abstracts/Bartolini1.htm   

 Breda, A. et al. (2011). Geometria e Medida no Ensino Básico. Acesso em 15 de 

novembro, 2012, em http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_NPMEB/070_Brochura 

_Geometria.pdf  

http://www.cerme7.univ.rzeszow.pl/WG/1/CERME7_WG1_antonini_martignone.pdf
http://www.macchinematematiche.org/
http://www.macchinematematiche.org/index.php?option=com%20_content&view=article&id=51&Itemid=64
http://www.macchinematematiche.org/index.php?option=com%20_content&view=article&id=51&Itemid=64
http://www.macchinematematiche.org/%20index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=128
http://www.macchinematematiche.org/%20index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=128
http://www.macchinematematiche.org/index.php?%20option=com_content&view=article&id=112&Itemid=195
http://www.macchinematematiche.org/index.php?%20option=com_content&view=article&id=112&Itemid=195
http://www.macchinematematiche.org/cataoghi/occhioemano/%20catalogoweb/Scheiner
http://www.macchinematematiche.org/cataoghi/occhioemano/%20catalogoweb/Scheiner
http://www.macchinematematiche.org/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=251
http://www.macchinematematiche.org/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=251
http://galileo.cincom.unical.it/convegni/CD_simai/%20Italiano/atti/abstracts/Bartolini1.htm
http://galileo.cincom.unical.it/convegni/CD_simai/%20Italiano/atti/abstracts/Bartolini1.htm
http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_NPMEB/070_Brochura%20_Geometria.pdf
http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_NPMEB/070_Brochura%20_Geometria.pdf


194 
 

 Bussi, M. (Idealização) (2005a). Geometria a tu per tu. Geometry on the fingers 

[Conteúdo audiovisual]. Acesso em 7 de janeiro, 2013, em http://www.mmlab. 

unimore.it/site/home/video.html   

 Bussi, M. et al. (2004). Learning Mathematics with tools. Acesso em 7 de janeiro, 

2013, em http://www.matematica.it/paola/articolo%20in%20bibliografia.pdf 

 Castellano, G. (Comentadora-Professora de Matemática) (2012). TVE2: La aventura 

del saber [Conteúdo audiovisual]. Acesso em 5 de fevereiro, 2013, em http://www. 

youtube.com/watch?v=URX0ebsvHBo 

 Centro Escolar (s.d.). Alguns referenciais técnicos para a construção/requalificação/ 

ampliação de escolas na perspectiva do centro escolar. Acesso em 2 de outubro, 2012, 

em http://www.centroescolar.min-edu.pt/np4/file/9/programa_ii.pdf   

 Cicognara, F. (1821). Catalogo ragionato dei libri d’arte d’antichità posseduti dal 

Conte Cicognara (Tomo Primo). Acesso em 15 de maio, 2013, http:// 

www.memofonte.it/home/files/pdf/CATALOGO_CICOGNARA.pdf 

 Colli, E. (s.d.). O Pantógrafo. Acesso em 6 de setembro, 2012, em http://www.ime. 

usp.br/~matemateca/textos/pantografo 

 Comissão Europeia (2000). Relatório europeu sobre a qualidade do Ensino Básico e 

Secundário: Dezasseis indicadores de qualidade. Acesso em 2 de fevereiro, 2013, em 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/rapin_pt.pdf 

 Complete Dictionary of Scientific Biography (2008). Acesso em 8 de maio, 2013, em 

http://www.encyclopedia.com/topic/Christoph_Scheiner.aspx 

 Costa, D., Janzen, E. & Rolkouski, E. (2006). Diferentes mídias na exploração de 

alguns conceitos geométricos. Acesso em 29 de março, 2013, em http://tecmat-

ufpr.pbworks.com/f/R0081-1.pdf 

 Dinelli, P. (1997). Omotetia: pantografo di Scheiner. Acesso em 2 de fevereiro, 2013, 

em http://archiviomacmat.unimore.it/Sito_Macchine/Materiale/materiale_macchine/ 

tesi_Dinelli/e13.htm 

 Direção da Associação de Professores de Matemática (2013). Posição da direção da 

Associação de Professores de Matemática (APM) sobre o despacho de revogação do 

Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB). Acesso em 2 de julho, 2013, em 

http://www.apm.pt/files/_PosDirAPM_517058117a49d.pdf 

 Direção-Geral de Educação (s.d.). Resultados do Terceiro Estudo Internacional 

de Matemática e Ciências. Acesso em 5 de maio, 2013, em http://area.dgidc.min-

edu.pt/inovbasic/proj/timss/index.htm 

http://www.matematica.it/paola/articolo%20in%20bibliografia.pdf
http://www.centroescolar.min-edu.pt/np4/file/9/programa_ii.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/rapin_pt.pdf
http://www.encyclopedia.com/topic/Christoph_Scheiner.aspx
http://tecmat-ufpr.pbworks.com/f/R0081-1.pdf
http://tecmat-ufpr.pbworks.com/f/R0081-1.pdf
http://archiviomacmat.unimore.it/Sito_Macchine/Materiale/materiale_macchine/%20tesi_Dinelli/e13.htm
http://archiviomacmat.unimore.it/Sito_Macchine/Materiale/materiale_macchine/%20tesi_Dinelli/e13.htm
http://www.apm.pt/files/_PosDirAPM_517058117a49d.pdf
http://area.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/proj/timss/index.htm
http://area.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/proj/timss/index.htm


195 
 

 Garuti, R. & Martignone, F. (2012). Il progetto regionale Laboratori delle Macchine 

Matematiche per l’Emilia-Romagna (MMLab-ER). In F. Arzarello et al., XXIX 

Seminario nazionale di ricerca in didattica della matematica – Vent’anni dopo: Pisa 

1991-Rimini 2012. Dalla ricerca in didattica della matematica alla ricerca sulla 

formazione degli insegnanti, pp. 22-53. Acesso em 9 de janeiro, 2013, em 

http://www.seminariodidama.unito.it/2012/presentazioni/arz.pdf  

 Guerrero, C. & Guerrero, M. (2011). El pantógrafo como instrumento para suscitar 

procesos de argumentación en el trabajo con escalas. Acesso em 24 de outubro, 2012, 

em http://matematicas.uis.edu.co/ccm2011/HTML/ARCHIVOS%20MEMORIAS/ 

EDUCACION/MarthaVargas.pdf 

 Hoyos, V. & Silfverberg, H. (s.d.). Developing mathematical Thinking and attitudes 

through geometry along Secondary School or College. Acesso em 1 de fevereiro, 2013, 

em http://academia.edu/1396472/Developing_Mathematical_Thinking_and _Attitudes 

_through_Geometry_along_Secondary_School_or_College  

 Laboratorio delle Macchine Matematiche (2013a). Home: Laboratorio delle Macchine 

Matematiche. Acesso em 9 de abril, 2013, em http://www.mmlab.unimore.it 

 Laboratorio delle Macchine Matematiche (2013b). Storia del laboratório: Un po' di 

storia. Acesso em 9 de abril, 2013, em http://www.mmlab.unimore.it/site/home/storia-

del-laboratorio.html  

 Laboratorio delle Macchine Matematiche (2013c).  Progetto Regionale Emilia 

Romagna. Acesso em 9 de abril, 2013, em http://www.mmlab.unimore.it/site/home/ 

progetto-regionale-emilia-romagna.html 

 Laboratorio delle Macchine Matematiche (2013d). Geometry on the fingers - 

Geometria a tu per tu. Acesso em 29 de maio, 2013, em http://www.mmlab.unimore.it/ 

site/home/mostre.html   

 Martignone, F. (2011b). La matematica si può toccare? Macchine provenienti dalla 

storia. Gli special di Education 2.0., Matematica: didattica, esperienze e tecnologie, 

pp. 24-25. Acesso em 9 de maio, 2013, em http://www.educationduepuntozero.it/ 

speciali/pdf/specialemarzo11.pdf 

 Maschietto, M. (2006). The Laboratory of Mathematical Machines of Modena. Acesso 

em 9 de maio, 2013, em http://www.amt.edu.au/icmis16pitamaschietto.pdf 

 Museo Universitario di Storia Naturale e della Strumentazione Scientifica - Università 

degli studi di Modena e Reggio Emilia. (s.d.a). Pantografo di Scheiner (Omotetia). 

Acesso em 7 de dezembro, 2012, em http://www.museo.unimo.it/theatrum/macchine/ 

_00lab.htm     

http://www.seminariodidama.unito.it/2012/presentazioni/arz.pdf
http://matematicas.uis.edu.co/ccm2011/HTML/ARCHIVOS%20MEMORIAS/%20EDUCACION/MarthaVargas.pdf
http://matematicas.uis.edu.co/ccm2011/HTML/ARCHIVOS%20MEMORIAS/%20EDUCACION/MarthaVargas.pdf
http://academia.edu/1396472/Developing_Mathematical_Thinking_and%20_Attitudes%20_through_Geometry_along_Secondary_School_or_College
http://academia.edu/1396472/Developing_Mathematical_Thinking_and%20_Attitudes%20_through_Geometry_along_Secondary_School_or_College
http://www.mmlab.unimore.it/
http://www.mmlab.unimore.it/site/home/storia-del-laboratorio.html
http://www.mmlab.unimore.it/site/home/storia-del-laboratorio.html
http://www.mmlab.unimore.it/site/home/progetto-regionale-emilia-romagna.html
http://www.mmlab.unimore.it/site/home/progetto-regionale-emilia-romagna.html
http://www.mmlab.unimore.it/site/home/%20progetto-regionale-emilia-romagna.html
http://www.mmlab.unimore.it/site/home/%20progetto-regionale-emilia-romagna.html
http://www.mmlab.unimore.it/%20site/home/mostre.html
http://www.mmlab.unimore.it/%20site/home/mostre.html
http://www.educationduepuntozero.it/%20speciali/pdf/specialemarzo11.pdf
http://www.educationduepuntozero.it/%20speciali/pdf/specialemarzo11.pdf
http://www.amt.edu.au/icmis16pitamaschietto.pdf
http://www.museo.unimo.it/theatrum/macchine/%20_00lab.htm
http://www.museo.unimo.it/theatrum/macchine/%20_00lab.htm


196 
 

 Museo Universitario di Storia Naturale e della Strumentazione Scientifica - Università 

degli studi di Modena e Reggio Emilia. (s.d.b). Proiezioni e Prospettiva. 

Prospettografo di Scheiner. Acesso em 30 de janeiro, 2013, em 

http://archivioweb.unimore.it/theatrum/macchine/ _00the.htm    

 Museo Universitario di Storia Naturale e della Strumentazione Scientifica - Università 

degli studi di Modena e Reggio Emilia. (s.d.c). Sezione 2-Prospettivà, proiezioni, 

anamorfose. Prospettografi tridimensionali: pantografo dello Scheiner. Acesso em 29 

de janeiro, 2013, http://www.museo.unimo.it/theatrum/macchine/_00lab.htm  

 Pergola, M. (s.d.). La collezione di Macchine Matematiche del Museo Universitario. 

Introduzione. Gli scopi della collezione.   Acesso em 28 de junho, 2013, em 

http://archivioweb.unimore.it/theatrum/macchine/_00lab.htm 

 Pinto-Ferreira, C. (Coord.) (2007). PISA 2006 – Competências científicas dos alunos 

portugueses. Acesso em 18 de janeiro, 2013, em http://www.gave.min-edu.pt/ 

np3content/?newsId=33&fileName=relatoio_nacional_pisa_2006.pdf   

 Professores das turmas piloto do 8.º ano de escolaridade (2009). Semelhanças – 

Proposta de sequência de tarefas para o 3º ciclo. Acesso em 20 de outubro, 2013, 

http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_NPMEB/032_Sequencia_Semelhancas_TP_3c.pdf 

 Santaella, L. (1990). O que é semiótica? Acesso em 29 de maio, 2013, em 

http://pt.scribd.com/doc/7153850/O-Que-e-Semiotica-Lucia-Santaella 

 Serrazina, L. (s.d.). Resolução de problemas. Acesso em 2 de abril, 2013, em 

http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/COORDENADORES/Materiais%20Coordenad/Text

os/Problemas_texto_Coord.pdf 

 Silva, O. (s.d.). Limitador de rotação para gerador eólico. Projeto bolsas IEL-

SEBRAE-CNPq para o apoio ao desenvolvimento tecnológico de micro e pequenas 

empresas. Acesso em 6 de setembro, 2012, em http://www.fem.unicamp.br/~lva/ 

pdf/novos/IC_Olavo_Luppi.pdf 

 Vangelisti, S. (2007). Geometria tra le mani: macchine matematiche per non vedenti. 

Acesso em 25 de maio, em http://matematicainsieme.istruzioneer.it/vecchiosito/ 

Modena%20Reggio/non_vedenti/grimed2007.pdf  

 Vieira, L., Ferreira, D. & Mamede, E. (2009). Explorando frisos – Uma abordagem 

para o 1.º ciclo do ensino básico. Acesso em 29 de maio, 2013, em 

http://www.apm.pt/files/_SP_Vieira_Ferreira_Mamede_4a4dce3ea12b6.pdf 

  

http://archivioweb.unimore.it/theatrum/macchine/%20_00the.htm
http://www.museo.unimo.it/theatrum/macchine/_00lab.htm
http://archivioweb.unimore.it/theatrum/macchine/_00lab.htm
http://www.gave.min-edu.pt/%20np3content/?newsId=33&fileName=relatoio_nacional_pisa_2006.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/%20np3content/?newsId=33&fileName=relatoio_nacional_pisa_2006.pdf
http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_NPMEB/032_Sequencia_Semelhancas_TP_3c.pdf
http://pt.scribd.com/doc/7153850/O-Que-e-Semiotica-Lucia-Santaella
http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/COORDENADORES/Materiais%20Coordenad/Textos/Problemas_texto_Coord.pdf
http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/COORDENADORES/Materiais%20Coordenad/Textos/Problemas_texto_Coord.pdf
http://www.fem.unicamp.br/~lva/%20pdf/novos/IC_Olavo_Luppi.pdf
http://www.fem.unicamp.br/~lva/%20pdf/novos/IC_Olavo_Luppi.pdf
http://matematicainsieme.istruzioneer.it/vecchiosito/%20Modena%20Reggio/non_vedenti/grimed2007.pdf
http://matematicainsieme.istruzioneer.it/vecchiosito/%20Modena%20Reggio/non_vedenti/grimed2007.pdf
http://www.apm.pt/files/_SP_Vieira_Ferreira_Mamede_4a4dce3ea12b6.pdf


197 
 

Legislação 

 

 Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de 10 de outubro – Gestão do Currículo na 

Educação Pré-Escolar - Contributos para a sua Operacionalização.  

 Decreto-Lei n.º 115-A/1998, de 4 de maio. Diário da República, 1.ª Série – A, 102, 

1988(2)-1988(14). Aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da Educação Pré-escolar e dos ensinos Básico e Secundário, 

bem como dos respetivos agrupamentos.  

 Despacho (extracto) n.º 3613/2009, de 28 de janeiro. Diário da República, 2.ª série, 19, 

4199-4204. Aprova as normas regulamentares referentes aos cursos de mestrado da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 Despacho n.º 5165-A/2013, de 16 de abril. Diário da República, 2.ª série, 74, 

12610(322). Torna pública a elaboração, em curso, da proposta de novo Programa de 

Matemática para o Ensino Básico. 

 Despacho n.º 5220/97, de 4 de agosto. Diário da República, 2.ª série, 178, 9377- 9380. 

Aprova as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. 

 

  



198 
 

 

 

  



199 
 

Referências das figuras 

 

 

Figura 5:  Biblioteca Sectorial da Matemática - Instituto de Matemática - Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (2012). Pantógrafo – Teorema de Tales. Acesso em 

6 de maio, 2013, em http://bibmatufrgs.blogspot.pt/2012/11/pantografo-teorema-

de-tales.html (adaptado). 

Figura 8: Costa, A. (2007). Simetría: geometría, movimientos y grupos – Curso del 

programa de formación del Professorado, p. 17. Madrid: Universidade Nacional 

de Educação à Distância (UNED), Departamento de Matemáticas Fundamentales 

(adaptado). 

Figura 12: Adaptado de Palhares, P. (2004). Elementos de Matemática, p. 366. Lisboa: Lidel 

(adaptado). 

Figura16:  Imagem cedida pela colega de estágio Bruna Figueiredo, construída em software de 

geometria dinâmica (Geogebra). 

Figura17: Imagem cedida pela colega de estágio Bruna Figueiredo, construída em software de 

geometria dinâmica (Geogebra). 

Figura18: Imagem cedida pela colega de estágio Bruna Figueiredo, construída em software de 

geometria dinâmica (Geogebra). 

Figura 20: Imagem cedida pela colega de estágio Bruna Figueiredo, construída em software de 

geometria dinâmica (Geogebra). 

Figura 21: Imagem cedida pela colega de estágio Bruna Figueiredo, construída em software de 

geometria dinâmica (Geogebra). 

Figura 22: Scheiner, C. (1631). Pantographice seu ars delineandi, Frontispício. Roma: 

Typographia Ludouici Grignani. 

Figura 23: Scheiner, C. (1631). Pantographice seu ars delineandi, pp. 29, 95 e 96. Roma: 

Typographia Ludouici Grignani. 

Figura 24: Laboratorio di Matematica del Museo Universitario di Storia Naturale e della 

Strumentazione Scientifica - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

(1998b). Sezione 2-Prospettivà, proiezioni, anamorfose. Prospettografi 

tridimensionali: pantografo dello scheiner. Acesso em 30 de janeiro, 2013, em 

http://archivioweb.unimore.it/theatrum/macchine/_00the.htm 

Figura 25: Windisch, K. (1783). Karl Gottlieb von Windisch’s Briefe über den Schachspieler 

des Hrn. von Kempelen, nebst drey Kupferstichen die diese berühmte Maschine 

vorstellen, pp. 53 e 55. Basel: Mechel. 

http://bibmatufrgs.blogspot.pt/2012/11/pantografo-teorema-de-tales.html
http://bibmatufrgs.blogspot.pt/2012/11/pantografo-teorema-de-tales.html
http://archivioweb.unimore.it/theatrum/macchine/_00lab.htm
http://archivioweb.unimore.it/theatrum/macchine/_00the.htm


200 
 

Figura 26: O’Rourke, J. (2011). How to fold it: The Mathematics of linkages, origami, and 

polyhedral, p. 34. New York: Cambridge University Press. 

Figura 27: Associazione Macchine Matematiche. (s.d.). Strumenti per le scuole. Acesso em 

21 de maio, 2013, em http://www.macchinematematiche.org/images/kit/ 

kit%20nuovi.pdf  

Figura 28: Garuti, R. & Martignone, F. (2012). Il progetto regionale Laboratori delle 

Macchine Matematiche per l’Emilia-Romagna (MMLab-ER). In F. Arzarello, A. 

Cusi, R. Garuti, N. Malara, F. Martignone, O. Robutti & C. Sabena, XXIX 

Seminario nazionale di ricerca in didattica della matematica – Vent’anni dopo: 

Pisa 1991- Rimini 2012 – Dalla ricerca in didattica della matematica alla ricerca 

sulla formazione degli insegnanti, p. 40. Acesso em 9 de janeiro, 2013, em 

http://www.seminariodidama.unito.it/2012/presentazioni/arz.pdf   

Figura 34: Giné, N., Parcerisa, A. (Coords.) (2003). Planificación y análisis de la práctica 

educativa – La secuencia formativa: Fundamentos y aplicación, p. 35. Barcelona: 

Editorial GRAÓ (adaptado). 

Figura 35: Adaptado de Giné, N., Parcerisa, A. (Coords.) (2003). Planificación y análisis de 

la práctica educativa – La secuencia formativa: Fundamentos y aplicación, p. 41. 

Barcelona: Editorial GRAÓ. 

 

 

Observação: 

As figuras não listadas são de autoria própria. 

 

  

http://www.macchinematematiche.org/images/kit/%20kit%20nuovi.pdf
http://www.macchinematematiche.org/images/kit/%20kit%20nuovi.pdf
http://www.seminariodidama.unito.it/2012/presentazioni/arz.pdf


201 
 

Lista de Anexos  

 

Capítulo I 

Anexo 1  Documentos elaborados para documentar e comunicar os resultados da 

atividade de construção do pantógrafo, em Didática da Matemática - 

Licenciatura em Educação Básica - Ano letivo 2009/2010. 

 Anexo 1a PowerPoint elaborado para a apresentação do pantógrafo e das 

suas aplicações didáticas à Turma. 

 Anexo 1b Ficha de identificação do pantógrafo (enquanto recurso didático) 

elaborada para a avaliação em Didática da Matemática (da 

autoria da colega de curso Bruna Figueiredo). 
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 Anexo 3a PowerPoint elaborado para auxiliar a dinamização da Sessão 

Prática. 

 Anexo 3b Ficha de tarefas proposta aos participantes da Sessão Prática. 
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Observação: 

Os Anexos listados encontram-se disponíveis no DVD que acompanha este documento. 

 

 


