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SEMANA DE 20 A 24 DE SETEMBRO 

 

 

AULA – Simetria 

 

Material 

MATERIAIS: 

 Folha de papel A4 branca, caderno de desenho ou papel sulfite; 

 Lápis de cor; 

 Canetinhas; 

 Lápis de escrever; 

 Borracha; 

 Apontador.  
 

Simetria 

 
Simetria é um conceito que passa por várias áreas, como MATEMÁTICA, ARTES, BIOLOGIA e 

ARQUITETURA. 
Para muitos, ela é sinônimo de beleza e perfeição. Desde a Grécia Antiga, a simetria é 

utilizada para passar um senso de ordem e harmonia nas construções.  
E como será que ela é vista na ARTE? Vamos conhecer o que é simetria, seus tipos e mostrar 

lindos exemplos. Acompanhe! 
 

VAMOS CONHECER! 
Simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Esse conceito é 

utilizado na MATEMÁTICA, na GEOMETRIA, na GRAMÁTICA, na ARTE, na NATUREZA e, claro, na 
ARQUITETURA. 

 
O termo "simetria" vem do grego syn (junto) + metron (medida ou a qualidade do que tem a 
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mesma medida). 
Sendo assim, se um elemento é separado em partes e ambas, quando sobrepostas, têm o 

mesmo tamanho, ele é considerado simétrico. 
Na GEOMETRIA, um objeto apresenta simetria quando se parece o mesmo depois de uma 

transformação, como reflexão ou rotação. 
O eixo de simetria é uma linha, real ou imaginária, que atravessa o centro da figura.  
Um exemplo de elemento simétrico são as Figuras Geométricas. 

 
A simetria, por sua vez, pode ser: 
1- Simetria Reflexiva: 
 Na Simetria Reflexiva, também conhecida como DO ESPELHO, uma linha passa sobre a figura ou 
objeto de tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais, como se uma fosse o reflexo 
da outra. 
 
 

 
A Simetria Reflexiva pode ser considerada a chamada PERFEITA SIMETRIA. 
 
2- Simetria Bilateral 
 Na Simetria Real ou Bilateral as duas metades são exatamente iguais. 

 
 
 
 
 
3- Simetria Radial 
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 Na Simetria Radial todas as retas passam pelo centro de um círculo ou se irradiam do centro para fora. 
A estrela-do-mar é um exemplo de ser vivo com Simetria Radial. 

 

Simetria radial 

4- Simetria Rotacional 
 A Simetria Rotacional acontece se, ao girar uma figura ao redor de um ponto, ela fica exatamente como 
na posição original. Ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo depois da rotação. 
Vejo o exemplo abaixo. A figura continua com o mesmo formato, independentemente da sua posição 
em uma volta de 360º. 

 

Simetria de rotação 

 
 

  
 
 

Vamos à prática! 
 A SIMETRIA é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes 
devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas.  
Observando esse conceito, vamos compor um KIRIGAMI RENDADO DE PAPEL, aplicando a Simetria 
Radial. (Lembre-se - Kirigami vem das palavras japonesas “kiru”, que significa “cortar” e “gami”, que 
significa “papel”. Ou seja, trata-se da arte de cortar papel dobrado). 
Fique atento(a) ao passo a passo e vamos lá! 

1- Corte uma folha de papel em forma de um quadrado. 

2- Dobre-a ao meio, formando um triângulo. 

3- Repita essa operação duas vezes, deixando o triângulo ainda menor. 

4- Segure na ponta fechada e vá e recortando a extremidade e as laterais do papel com tesoura.  

5- Abra o quadrado e você terá um lindo KIRIGAMI RENDADO. 
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