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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa implementou estratégias que combinam materiais concretos com softwares 
de geometria dinâmica, para a aprendizagem de Áreas de Figuras Planas e Espaciais. 
Propôs-se uma sequência de atividades, as quais foram realizadas pelos sujeitos de 
pesquisa, alunos do Ensino Médio, de uma escola pública. A natureza desta pesquisa teve 
aspectos qualitativos, preponderantes sobre os aspectos quantitativos. Este trabalho 
justifica-se, pois diversas pesquisas vêm evidenciando que o uso de materiais concretos, e 
de outros recursos como softwares de geometria dinâmica, é essencial para a construção do 
pensamento geométrico e para a elaboração dos conceitos geométricos. Apontam também 
que o ensino e a aprendizagem de Geometria Espacial tornam-se viáveis quando se 
amparam em representações e modelos que os estudantes podem observar, manusear, 
interpretar, construir. Pelo exposto, formulou-se o problema de pesquisa representado por 
meio da seguinte questão: Que contribuições o software GeoGebra e materiais concretos 
oferecem à aprendizagem do conteúdo Áreas de Figuras Planas e Espaciais, avaliadas 
segundo a teoria de van Hiele, para alunos do Ensino Médio? O objeto de estudo foi a 
análise das contribuições do software GeoGebra e materiais concretos para a aprendizagem 
do conteúdo Áreas de Figuras Planas e Espaciais, avaliadas segundo a teoria de van Hiele, 
para alunos do Ensino Médio. O objetivo foi investigar tais contribuições para a 
aprendizagem do conteúdo Áreas de Figuras Planas e Espaciais. O referencial teórico foi 
primordialmente baseado em van Hiele, Pavanello, Gazire e Nasser. Os instrumentos de 
pesquisa foram o teste de van Hiele, um pré-teste e pós-teste e os recursos utilizados foram 
o Geoplano, figuras geométricas planas e espaciais fabricadas em papel-cartão e o software 
GeoGebra. A pesquisa de campo teve a duração de nove semanas. Os dados coletados 
foram agrupados e analisados à luz do referencial teórico consultado. A análise dos dados 
mostrou quais foram as contribuições que a proposta de atividades de ensino gerou para o 
aprendizado de Áreas de Figuras Planas e Espaciais e, consequentemente, para a 
aprendizagem de Geometria. Podemos citar como contribuições o aumento da capacidade 
argumentativa e dedutiva, o desenvolvimento da linguagem geométrica e o avanço nos 
níveis de pensamento geométrico. 

 
 

Palavras-chave: Geometria. Materiais Concretos. Softwares de Geometria Dinâmica. 

Áreas. Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

 
This research implemented strategies that combine concrete materials with softwares of 
dynamic geometry, for the learning of Areas of Plain and Space Figures. The sequency of 
activities was considered, that had been carried through by the research subjects, students 
of Average school learning, of a public school. The nature of this research had qualitative, 
preponderant aspects on the quantitative. This work is justified, therefore diverse research 
comes evidencing that the use of concrete materials, and other resources as softwares of 
dynamic geometry, is essential for the construction of the geometric thought and for the 
elaboration of the geometric concepts. They also point that the education and the learning 
of Space Geometry become viable when representations and models are supported in that 
the students can observe, to handle, to interpret, to construct. For the displayed one, the 
problem of research was formulated represented by means of the following question: That 
contributions concrete GeoGebra software and materials offer to the learning of the content 
areas of plain and space figures, evaluated according to theory of van-Hiele, for students of 
Average school learning? The study object was the concrete analysis of the contributions 
of GeoGebra software and materials for the learning of the content areas of plain and space 
figures, evaluated according to theory of van-Hiele, for students of Average school 
learning. The objective was to investigate such contributions for the learning of the content 
areas of plain and space figures. The theoretical referencial primordially was based on van 
Hiele, Pavanello, Gazire and Nasser. The research instruments had been the plain and 
space test of van Hiele, a daily pay-test and after-test, the Geoplan, geometric figures 
manufactured in paper-card and GeoGebra software. The field research had the duration of 
nine weeks. The collected data had been grouped and analyzed to the light of the consulted 
theoretical referencial. The analysis of the data showed which had been the contributions 
that the proposal of activities of education generated for the learning of areas of plain and 
space figures and, therefore , for the learning of Geometry. 
 

Word-key: geometry, concrete materials, dynamic geometry softwares, areas, learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

A trajetória profissional da pesquisadora iniciou-se em 1993, como professora de 

pré-escolar e 2ª série do Ensino Fundamental, fase que durou até 1997. Em 1994, iniciou o 

Curso de Matemática, na Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), o que 

a motivou a atuar na área específica de Matemática, a partir de 1995. 

Já lecionou nos níveis de ensino Fundamental e Médio, em escolas das Redes 

Pitágoras e Positivo e, atualmente, na Rede Estadual de Minas Gerais, na Escola Estadual 

Doutor Odilon Loures, da qual está licenciada para cursar o mestrado Profissional em 

Educação Matemática na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Também trabalha 

como professora dos cursos de Matemática e Administração de Empresas, do Instituto 

Superior de Educação Ibituruna (ISEIB), em Montes Claros. 

A pesquisadora também exerce voluntariamente a docência nos turnos vespertino e 

noturno, para aproximadamente 80 alunos de baixa renda que se preparam para o exame 

vestibular de entrada em cursos superiores. Esse trabalho está transitoriamente suspenso, 

por causa do mestrado, mas pretende-se retornar assim que seja possível. 

O retorno às atividades é um dos desafios que se pretende vencer, já que a profissão 

de educador é, de forma geral, repleta de situações desafiadoras. Um desses desafios é 

explorar uma grande variedade de ideias matemáticas, além de incorporar contextos do 

cotidiano, de forma que isto propicie diferentes formas de compreensão da realidade. 

Uma das finalidades da matemática é, sem dúvida, seu caráter prático, que nos 

permite resolver problemas do cotidiano, mas o ensino não pode se reduzir a isso. Ele deve 

contribuir para o desenvolvimento do raciocínio, da lógica, da coerência, transcendendo, 

assim, os aspectos práticos dessa área do conhecimento.  

O educador precisa, portanto, se adaptar a essas novas exigências, pois ele tem um 

importante papel como mediador e orientador do processo de ensino-aprendizagem. 

Nos últimos anos, os educadores matemáticos têm discutido diversas perspectivas 

teóricas, visando a analisar e melhor compreender os processos envolvendo o ensino e a 

aprendizagem da Matemática, dentre elas o uso de meios de ensino diversificados, tais 

como materiais concretos e softwares educacionais. 

Quanto ao uso de softwares educacionais como ferramenta para o ensino e 

aprendizagem de geometria, na visão de Waldiney Bolgheroni e Ismar Frango Silveira 

(2008), 
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a habilidade de visualizar pode ser desenvolvida, à medida que se forneça ao 
aluno materiais de apoio didático baseados em elementos concretos 
representativos do objeto geométrico em estudo. Softwares educativos podem 
representar possibilidades de simulação deste material concreto, já que 
proporcionam situações virtuais que adquirem aspectos com grande proximidade 
à realidade apresentando inclusive possibilidades de colaboração 
(BOLGHERONI e SILVEIRA, 2008, p.3). 

 

Infelizmente, quanto ao ensino de Geometria, este se encontra cheio de problemas, 

principalmente como consequência do chamado Movimento de Matemática Moderna. 

No Brasil, houve a introdução e destaque para o ensino de conjuntos e funções, isto 

é, conteúdos mais relacionados à Álgebra, relegando a segundo plano aqueles relacionados 

à Geometria. Muitas pesquisas evidenciaram esse fato. Regina Maria Pavanello (1989), por 

exemplo, argumenta que, com o Movimento da Matemática Moderna, aumentou a 

preocupação com as estruturas algébricas e com a utilização simbólica da teoria de 

conjuntos, numa tentativa de unificar o ensino em três campos fundamentais: aritmética, 

álgebra e geometria. Na tentativa de tentar reverter o quadro de abandono do ensino de 

geometria no Brasil, muitas propostas surgiram. 

Em decorrência desse abandono, muitos alunos que estudaram nesse período (e 

futuros professores), deixaram de conhecer essa importante área da Matemática, isto é, a 

Geometria. Na atualidade, isso se faz sentir quando, em todos os níveis de ensino, a escola 

recebe alunos com desconhecimento, muitas vezes total, de tudo que se relaciona à 

Geometria (MARGER C. V. VIANA, 2004-b). 

Eliane Scheid Gazire (2000), em sua tese de doutorado: “O não resgate da 

Geometria”, confirma este fato, afirmando que: 

Durante a segunda metade deste século, a Geometria parece estar 
progressivamente perdendo sua posição no ensino da Matemática, na maioria 
dos países. Os sintomas desse abandono podem ser encontrados em várias 
pesquisas de âmbito nacional e internacional. Freqüentemente (sic), a 
Geometria é completamente ignorada, ou, então, apenas alguns itens ligados a 
ela são incluídos. Nesse caso, as questões tendem a limitar-se a certos fatores 
sobre figuras simples e suas propriedades e a abordagem é relativamente pobre 
(GAZIRE, 2000, p.35). 
 

No entanto, a geometria é importante para a descrição e inter-relação do homem com 

o espaço, podendo ser considerada a parte da matemática mais intuitiva e concreta e, por 

esse motivo, pode ajudar a estimular o interesse pelo aprendizado da matemática, 

associando as ideias geométricas com as numéricas e as de medida, apreciando a geometria 

no mundo real (CÁRMEN LÚCIA BRANCAGLION PASSOS, 2000). Dessa forma, é 

imprescindível retomar o ensino da Geometria. 
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Apesar de que, desde a Educação Infantil, a geometria possa ser trabalhada com 

materiais simples, de fácil confecção, que podem estimular a iniciativa, a originalidade e a 

capacidade crítica dos alunos, podendo também servir como base para o desenvolvimento 

de conceitos que serão desenvolvidos em séries subsequentes, isso nem sempre ocorre. 

Seja por falta de conhecimento, espaço, ou tempo dos professores das escolas públicas, 

sempre partindo de uma escola para outra, numa tentativa de melhoria salarial. 

Também nas séries finais do Ensino Fundamental, apesar da geometria ser 

reconhecida como importante, ela nem sempre é ensinada ou é ensinada de forma 

mecânica e repetitiva, portanto, insatisfatória. Assim, as preocupações referentes ao nível 

de conhecimento geométrico que os alunos estão chegando ao Ensino Médio se justificam. 

Em face dos questionamentos delineados, não se pode desconsiderar a importância dos 

conhecimentos de geometria na formação geral do cidadão. 

Várias pesquisas mostram que o ensino da geometria estimula o raciocínio lógico-

matemático, possibilitando ao aluno a aquisição de habilidades necessárias ao exercício 

profissional ou até mesmo da cidadania, sendo, por isso, um conteúdo necessário a ser 

tratado pela escola (LÚCIA ARRUDA DE ALBUQUERQUE TINOCO, 2004; 

BOLGHERONI e SILVEIRA, 2008). 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) enfatizam que o estudo da 

Geometria deve criar possibilidades para que o aluno tenha condições de resolver 

problemas práticos do cotidiano, como, por exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas e 

comparar distâncias. 

De acordo com a Proposta Curricular de Matemática de Minas Gerais, “a geometria 

[...] propicia a oportunidade de utilizar o raciocínio lógico-dedutivo para a validação de 

seus resultados, permite calcular e/ou fazer estimativas” (CBC-2008-p.37). 

Zalman Usiskin (1994), ainda afirma que 
 

Embora todos os dirigentes e quase todos os professores percebam que a 
geometria é importante o bastante para merecer um lugar em todos os níveis, não 
há uma concordância quanto ao conteúdo, à seqüência (sic) ou ao timing do 
ensino de geometria. Isso significa que não existe um currículo padrão de 
geometria para a escola elementar, tal como existe, por exemplo, um currículo de 
aritmética. Assim, a maioria dos professores não pode esperar que seus alunos 
tenham acumulado previamente mais do que um conhecimento muito rudimentar 
de geometria (USISKIN, 1994, p.22). 
 

Em vista disso, muitas vezes, os alunos têm dificuldades relacionadas à linguagem 

usada nas definições e na compreensão dos conceitos e propriedades geométricas em geral. 

Alan Hoffer (1981), por exemplo, afirma que 
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alguns alunos têm dificuldade considerável quando estão fazendo a descrição de 
um conceito (“Eu o entendo, mas não posso dizê-lo”). Os alunos freqüentemente 
(sic) expressam idéias (sic) de maneiras imprecisas que destoam das dos 
professores e livros. (HOFFER, 1981, p.3), 
 

Por isso, é importante que o professor, em sua sala de aula, crie situações que 

possibilitem ao aluno a aquisição de várias habilidades geométricas, incluindo também o 

desenvolvimento de uma linguagem matemática adequada. É necessário que o aluno seja 

estimulado a experimentar e a refletir. Por isso, os trabalhos em grupos e a valorização dos 

conhecimentos que ele já possui devem ser priorizados. De acordo com Cláudio Xavier 

Silva e Benigno Barreto (2005), 

o simples fato de os jovens estarem em permanente convívio social, interagindo 
com informações e vivências diversas, os faz possuidores de conhecimentos e 
experiências valiosas. Essa vivência conquistada encontrará, no professor, o elo 
para chegar a novas informações, desta vez, de forma sistematizada, podendo, 
daí, construir ou aprofundar conhecimentos (SILVA E BARRETO, 2005, p.4). 
 

A partir dos estudos já realizados e de observações em sala de aula relativas à 

dificuldade dos alunos em aprender Geometria Espacial, formulou-se a hipótese de que 

parte da dificuldade dos alunos se deve à falta de recursos de ensino adequados, mesmo 

quando se trata de alunos no Ensino Médio.  

Com base nesses argumentos e na experiência da pesquisadora (cerca de 17 anos) em 

todos os níveis de ensino, foi observado que os alunos tinham pouco ou nenhum contato com 

experiências geométricas. Até mesmo no Ensino Médio, nível de ensino no qual a 

pesquisadora leciona, e também no Ensino Superior, nota-se que os alunos têm poucas 

noções geométricas e muitas delas incompletas, senão errôneas, até mesmo no caso de 

figuras planas. 

Assim, elegeu-se para este estudo o tema: Áreas de Figuras Planas e também de 

Figuras Espaciais, pelo fato da Geometria Espacial ser um conteúdo que faz parte do programa 

de Matemática do Ensino Médio. É importante ressaltar que o que se pretende é contribuir 

para o avanço de perspectivas para o trabalho pedagógico no Ensino Médio, sob o ponto de 

vista da construção do saber e do desenvolvimento do pensamento geométrico. 

Considerando o levantamento realizado e a hipótese de trabalho sobre a 

importância dos recursos materiais para a aprendizagem de Geometria, incluindo a Plana e 

Espacial, na formação do cidadão e, portanto, também dos estudantes do Ensino Médio, 

formulou-se o problema de pesquisa representado por meio da seguinte questão: 

Que contribuições o software GeoGebra e materiais concretos oferecem à 

aprendizagem do conteúdo Áreas de Figuras Planas e Espaciais, para alunos do Ensino 

Médio? 
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O objeto de estudo é: contribuições do software GeoGebra e materiais concretos 

para a aprendizagem do conteúdo Áreas de Figuras Planas e Espaciais, para alunos do 

Ensino Médio. 

E o objetivo é: Investigar as contribuições do software GeoGebra e materiais 

concretos para a aprendizagem do conteúdo Áreas de Figuras Planas e Espaciais, para 

alunos do Ensino Médio. 

Essas contribuições serão avaliadas mediante a aplicação de três testes: o teste dos 

níveis de van Hiele, no início da pesquisa, o pré-teste específico sobre áreas antes do uso 

do GeoGebra e de materiais concretos e o pós-teste específico sobre áreas (idêntico ao pré-

teste) após a execução das atividades. 

A intenção foi elaborar e implementar atividades diversificadas para a aprendizagem 

de geometria plana e espacial, dispondo de meios de ensino adequados, verificando 

também a contribuição desses meios para a aprendizagem. 

Com o intuito de verificar se o uso dos recursos materiais, combinados com 

softwares de geometria dinâmica, contribui para uma melhor aprendizagem de geometria, 

no Ensino Médio, foi elaborada e implementada uma sequência de atividades, 

desenvolvidas com alunos de Ensino Médio da Escola Estadual Doutor Odilon Loures, em 

Bocaiuva, Minas Gerais, onde a pesquisadora reside e exerce a docência.  

Tais atividades envolveram recursos materiais diversos, como o Geoplano, 

embalagens e o software GeoGebra. Para a verificação, foram usados testes baseados na 

teoria de van Hiele.  

De acordo com Lílian Nasser (1997): 

O modelo de van Hiele para o pensamento em Geometria foi criado por Pierre 
van Hiele e sua esposa Dina van Hiele-Geoldof, tendo por base as dificuldades 
apresentadas por seus alunos no curso secundário na Holanda. O modelo sugere 
que os alunos progridem segundo uma seqüência (sic) de níveis de compreensão 
de conceitos, enquanto eles aprendem geometria. O progresso de um nível para o 
seguinte se dá através da vivência de atividades adequadas, e passa por cinco 
fases de aprendizagem. Portanto, a elevação de níveis depende mais da 
aprendizagem adequada do que de idade ou maturação. [...] A teoria de van 
Hiele sugere cinco níveis hierárquicos, no sentido de que o aluno só atinge 
determinado nível de raciocínio após passar por todos os níveis inferiores 
(NASSER, 1997, p. 4-5). 
 

Nas atividades de ensino da geometria, envolvendo o uso de materiais concretos ou 

softwares de geometria dinâmica, foi preciso, no entanto, ter cuidado para que as 

informações decorrentes dessas atividades estivessem ligadas a argumentos dedutivos e 

vice-versa, pois, Segundo Luiz Carlos Pais (1999): 
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No momento inicial da aprendizagem, os modelos funcionam como uma 
primeira forma de representação dos conceitos geométricos (Pais, 1996). Assim, 
por exemplo, usando um objeto em forma cúbica, fica mais fácil contar o número 
de vértices e outros invariantes conceituais. Na realidade, essa atividade 
experimental não está totalmente desvinculada da existência de uma intuição e 
de um nível inicial de racionalidade. O seu ponto vulnerável é a possibilidade de 
restringir o ensino a esse nível sensitivo. Pensamos que a superação desse 
desafio passa necessariamente pelo trabalho coordenado de modelos e de suas 
representações por meio de uma interpretação dialetizada (PAIS, 1999, p.5). 

 

Assim, ressaltam-se as possibilidades e diversidades que os recursos materiais podem 

gerar, criando um ambiente capaz de produzir múltiplas representações no estudo de 

geometria, o que pode ocasionar uma melhor compreensão por parte do aluno.     

Como foi adotado o modelo teórico desenvolvido pelo casal van Hiele, o qual 

enfatiza, segundo Passos (2000), “que a metodologia a ser desenvolvida para o ensino de 

geometria deve dar-se, inicialmente, através da experiência intensiva com objetos físicos e 

da observação dos elementos presentes no cotidiano do aluno”, a verificação da validade 

também foi realizada mediante a aplicação do teste dos níveis de Van Hiele (NASSER, 

1997), antes da realização das atividades e do teste específico sobre áreas, antes e após a 

realização das atividades. 

 Tal proposta baseia-se no uso do Geoplano como referencial para a aprendizagem de 

áreas de polígonos planos, do uso de embalagens para as figuras espaciais, combinando-os 

com o uso do software Geogebra, nos dois casos. 

Quanto à População-Alvo, o projeto foi implantado na Escola Estadual Doutor 

Odilon Loures, na cidade de Bocaiuva – MG, escolhida por ser a escola na qual a 

pesquisadora trabalha.  

 O trabalho de campo teve a duração de nove semanas, com Encontros de 2 horas 

semanais, totalizando 18 horas para cada grupo, perfazendo um total de 27 Encontros em 

54 horas. 

Como produto final desta pesquisa, foi elaborado um pequeno livro contendo um 

pequeno referencial para o trabalho com o uso do Geoplano e do GeoGebra, acrescido de 

sugestões de atividades sobre áreas, que podem ser desenvolvidas com esses recursos. 

Além disso, o livreto traz o teste elaborado pela pesquisadora, que foi utilizado como 

instrumento de avaliação anterior e posterior à realização das atividades. 

Desta dissertação, constam uma Introdução, contendo a justificativa da pesquisa, o 

problema a ser pesquisado, o objeto de estudo, o objetivo, a população-alvo, as tarefas e a 

metodologia. Um Capítulo I, contendo um estudo teórico sobre a teoria de van-Hiele e suas 

implicações no ensino de geometria, um Capítulo II, contendo a definição do que se 
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entende por processo de ensino-aprendizagem e a discussão da importância do uso de 

materiais concretos como recurso didático para o ensino e a aprendizagem de geometria e 

um Capítulo III, contendo um estudo da utilização de softwares educativos, objetivando 

evidenciar as possíveis contribuições pedagógicas dessa ferramenta para a construção e 

compreensão de conceitos geométricos. No capítulo IV estão a descrição da pesquisa de 

campo realizada, os dados coletados, agrupados e analisados. Em seguida vêm as 

Considerações Finais, contendo as conclusões e recomendações, as Referências 

Bibliográficas e, finalmente, os Anexos e Apêndices. 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I 
 

A TEORIA DE VAN HIELE E O ENSINO DE GEOMETRIA 
 
 

O presente capítulo traz considerações a respeito do ensino de Geometria no Brasil e 

da situação que os alunos chegam ao Ensino Médio, detalha também a teoria de van Hiele, 

com as características de cada nível e de cada fase de aprendizagem, já que com esta 

pesquisa se pretendeu adaptar e aplicar esse modelo ao longo do período de execução do 

projeto.  

Estudou-se o enfoque dos van Hiele aplicado ao conceito de Áreas de Figuras Planas 

e Espaciais, no Ensino Médio, visando a aperfeiçoar o ensino e aprendizagem na sala de 

aula. E também a utilização de material computacional na aplicação daqueles conceitos 

matemáticos, cuja abordagem pode favorecer o desenvolvimento de habilidades 

matemáticas, mais especificamente as geométricas. 

Avaliando em que nível de raciocínio os alunos se encontram (segundo o teste dos 

níveis de van Hiele - Anexo A), foi possível elaborar material que favorecesse o avanço 

nos seus níveis de raciocínio. Este capítulo também traz as implicações da referida teoria 

no ensino de Geometria, que exige procedimentos e habilidades como: construção de 

figuras com ou sem régua e compasso, realização de medições, planificações de figuras 

espaciais, composição e decomposição de figuras, realização de secções em figuras e 

utilização de linguagem adequada para listar propriedades de uma figura ou objeto. 

 

1.1. O Ensino de Geometria 

A Geometria está presente em diversas situações da vida cotidiana: na natureza, nos 

objetos que se utiliza, nas brincadeiras infantis, nas construções e nas artes, por exemplo. 

Pode-se observar à nossa volta as mais diferentes formas geométricas. Segundo Paulo 

César Oliveira (1997, p.8), “a diversidade geométrica presente tanto na regularidade de 

formas existentes no tecer das teias de aranha quanto na arquitetura de cidades produzidas 

pela criatividade humana (...) desperta-nos o pensamento geométrico”.  

Segundo Pavanello (1989), 

É difícil precisar quando o homem começou a desenvolver conceitos de natureza 
geométrica. O que parece mais provável é que tais conhecimentos foram sendo 
construídos empiricamente, como resposta a necessidades de ordem prática das 
comunidades que, no Neolítico – ou Idade da Pedra – deixaram sua vida 
nômade, passando a se fixar à terra e a cultivá-la (PAVANELLO, 1989, p.21). 
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Provavelmente, ao observar a natureza e perceber regularidades nas formas, a mente 

reflexiva do homem construiu uma geometria intuitiva que depois viria a se tornar uma 

geometria científica. As atividades desenvolvidas naquela época provavelmente incluíam 

observações, comparações e relações entre formas e tamanhos. Quando o homem sai das 

cavernas e começa a ter que construir sua morada, os conceitos de verticalidade, 

horizontalidade e paralelismo, entre outros, começam a se estabelecer e seu uso se faz 

necessário. As antigas civilizações de beira-rio (Nilo, Tigre, Eufrates, Ganges, Indo) 

desenvolveram habilidades geométricas na drenagem de pântanos, na irrigação, na defesa 

contra inundação, na construção de templos e edifícios. Utilizavam uma Geometria prática 

(PAVANELLO, 1989).  

Observa-se também que a Geometria foi empregada de outras formas pelos povos 

considerados primitivos: na pintura corporal, na construção de objetos de decoração, de 

utensílios domésticos, de enfeites e na criação de desenhos variados. É possível identificar 

formas geométricas, como triângulos, quadrados e círculos, em cerâmicas, cestarias e 

pinturas de diversas culturas. Nestas manifestações artísticas já apareciam essas formas, 

além de outras mais complexas. O que é notável é que a precisão da medição de ângulos 

retos, de alinhamentos, paralelismo e perpendicularidade são impressionantes, qualquer 

que sejam os critérios aplicados. 

Vê-se nessas atividades vários conceitos geométricos. Para demarcar um terreno, por 

exemplo, havia a necessidade de descrever os contornos; para a divisão de terras entre 

herdeiros, a idéia de área se fazia presente e na construção de templos havia a inter-relação 

de vários desses conceitos. 

Ao estudar esse período de descobertas geométricas, Oliveira (1997, p.9) afirma que: 

Das raízes históricas em exame, a geometria aponta, por um lado, para um 
caráter não-científico à medida que este é incorporado à existência do Universo 
e, por outro, revela que todas as pessoas podem perceber formas geométricas, ou 
seja, a competência para a geometria parece ser partilhada por todos 
(OLIVEIRA, 1997, p.9). 
 

Durante muito tempo, os conhecimentos eram utilizados de forma desorganizada, de 

acordo apenas com a necessidade que surgia. Demorou muito tempo para que os homens 

conseguissem organizar o conhecimento já existente ou, pelo menos, boa parte dele. De 

acordo com Oliveira (1997),  

com a civilização grega, os conhecimentos geométricos transcenderam em 
muito os resultados empíricos ou técnicas operatórias desconexas, acumulados 
durante milênios em diversas culturas. A obra euclidiana contém a 
sistematização de todo um conhecimento acumulado, convertendo a geometria 
sistemática – assim denominada por Eves – em um estudo, dedutivo e 
idealizado, do espaço físico e das formas, tamanhos e relações de objetos físicos 
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nesse espaço. Com efeito, esse período de sistematização das idéias (sic) 
geométricas garante a este ramo do conhecimento um caráter rigorosamente 
científico (OLIVEIRA, 1997, p.10). 
 

Pode-se observar, então, que o olhar da geometria para o espaço físico caracterizava-

se, fundamentalmente, pela atenção às relações que podiam ser estabelecidas entre os 

objetos que constituíam o espaço, abstraindo-se as particularidades que os caracterizavam e 

concentrando o foco nas formas, nas grandezas e nos movimentos. Esse olhar específico da 

geometria para o espaço físico gera motivações, desenvolve a capacidade de classificar, 

comparar e operar com figuras planas e espaciais. 

É necessário ressaltar que essas relações precisam continuar a ser enfatizadas, uma 

vez que este tipo de ensino estimula o raciocínio lógico-matemático, estando, de acordo 

com Pavanello (1989), intimamente ligado à própria construção do conhecimento 

matemático, o que possibilita ao aluno a aquisição de habilidades necessárias ao exercício 

profissional ou até mesmo da cidadania, sendo por isso um conteúdo necessário a ser 

tratado pela escola. Sabe-se que muitos profissionais ligados ao ensino de matemática têm 

buscado práticas adequadas e possíveis de serem desenvolvidas no contexto das diferentes 

instituições de ensino. Isso, no entanto, nem sempre se aplica ao ensino de geometria. 

 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p.75), enfatizam que: 

O estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento da 
capacidade de resolver problemas práticos do quotidiano, como, por exemplo, 
orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias percorridas, 
reconhecer propriedades de figuras geométricas básicas, saber usar diferentes 
unidades de medida. Também é um estudo em que os alunos podem ter uma 
oportunidade especial, com certeza não a única, de apreciar a faceta da 
Matemática que trata de teoremas e argumentações dedutivas. Esse estudo 
apresenta dois aspectos – a geometria que leva à trigonometria e a geometria 
para o cálculo de comprimentos, áreas e volumes. 
 

A Proposta Curricular de Matemática de Minas Gerais (CBC- 2008), por sua vez, 

acrescenta que 

A geometria estimula a capacidade de observação do aluno, sua criatividade, 
por meio do uso de formas geométricas para visualizar, representar ou descrever 
objetos. Ela, ainda, propicia a oportunidade de utilizar o raciocínio lógico-
dedutivo para a validação de seus resultados, permite calcular e/ou fazer 
estimativas. No ensino médio, a geometria é estudada levando-se em conta três 
aspectos: o tratamento formal, lógico-dedutivo dos fatos referentes a figuras 
planas e espaciais; o desenvolvimento de técnicas de medição indireta (usando 
semelhança de triângulos ou trigonometria) e a algebrização da geometria 
através da introdução de um modelo para a geometria euclidiana plana 
(geometria analítica). Esses três aspectos são fundamentais na formação do 
aluno (CBC, 2008, p.37). 

 
Além de alguns benefícios diretos, sob forma de ideias, processos e conceitos, há 

muitos outros implícitos no ensino de geometria na escola elementar, experienciados pela 
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pesquisadora ao longo de sua trajetória profissional. Além disso, a geometria pode 

proporcionar mudança de ritmo com relação à aritmética e outros tipos de raciocínio, como 

estimativa de medidas e a construção e ajuste de modelos, propiciando aos alunos uma 

oportunidade de serem elogiados por seus talentos, muitas vezes não explicitados nas aulas 

de álgebra ou aritmética. A literatura consultada confirma que talvez um dos benefícios do 

ensino da geometria esteja no fato de ser uma atividade considerada mais leve para os 

alunos, quase uma diversão para eles, e também para o professor, que em muitas atividades 

desempenhará o papel de observador e companheiro de aprendizagem. Ao buscar 

caminhos para solucionar um problema geométrico, o aluno busca novas aplicações de 

conceitos e a aprofundar a compreensão dos mesmos, fazer generalizações, exercitar a 

criatividade e verificar em que condições essas soluções são válidas. 

A Geometria é, pelo exposto, um conteúdo de suma importância. Apesar disso, ficou, 

durante muito tempo, relegada a um segundo plano, conforme já referido na introdução 

deste trabalho. A Educação Matemática trouxe, a partir da década de 1980, uma forte 

crítica à ausência de Geometria nas aulas de Matemática em todos os níveis. Formou-se 

um círculo vicioso, no qual os estudantes não estudam Geometria no ensino básico, depois 

não veem o suficiente nos cursos que formam professores de Matemática e, portanto, não 

ensinam Geometria devido à defasagem de conhecimentos e falta de interesse em obtê-los. 

Sabemos que uma das consequências do Movimento de Matemática Moderna, no 

Brasil, foi a introdução e destaque para o ensino de conjuntos e funções, isto é, conteúdos 

mais relacionados à Álgebra, reservando o ensino de geometria a um plano inferior e até 

mesmo deixando de ensiná-la (ODALÉA APARECIDA VIANA, 2000). Em decorrência 

desse fato, alunos que estudaram nesse período (e futuros professores), deixaram de 

conhecer essa importante área da Matemática: a geometria. Na atualidade isso se faz sentir, 

quando em todos os níveis de ensino, a escola recebe alunos com desconhecimento, muitas 

vezes total, de tudo que se relaciona à Geometria. De acordo com Pavanello (1989),  

o tratamento não rigoroso dado à geometria euclidiana, o apelo que esta faz à 
visualização – atrelando seu estudo a duas ou três dimensões e induzindo 
oticamente certos resultados – e sua “submissão” à álgebra têm sido os motivos 
matemáticos invocados para a diminuição do espaço reservado à geometria nos 
currículos escolares dos vários níveis e sua substituição pela álgebra e pelo 
cálculo (PAVANELLO, 1989, p.2). 
 

A posição de Gazire (2000) é que, durante a segunda metade deste século, a 

Geometria parece estar progressivamente perdendo sua posição no ensino da Matemática, 

na maioria dos países. Márcia E. Dana (1994) complementa esse argumento ressaltando 
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que, com muita frequência, a geometria é considerada pelos professores de escola 

elementar simplesmente como 

o estudo de retângulos, segmentos de reta, congruência e coisas do gênero. Os 
professores do jardim-de-infância ensinam a reconhecer figuras (círculos, 
quadrados e triângulos) do mesmo modo como ensinam a reconhecer letras e 
números. Mesmo nas séries intermediárias, a geometria muitas vezes é 
negligenciada até o fim do ano, quando então, às pressas, introduzem-se 
algumas figuras e termos e fazem-se alguns exercícios. (DANA, 1994, p.141). 
 

De acordo com Usiskin (1994, p.22), apesar de sabermos que a geometria deriva do 

mundo físico, isso não é sempre presente nas aulas. Por isso, “o conhecimento das crianças 

ao final da escola elementar é irregular e bastante limitado, exceto quanto ao conhecimento 

de formas, algo que muitas crianças começam a aprender mesmo antes de entrar na 

primeira série”.  Usiskin (1994), ainda afirma que não existe um “currículo padrão” de 

Geometria, embora professores e dirigentes educacionais saibam da importância deste 

conteúdo. Assim, fica difícil para cada professor conhecer o programa de geometria que 

seus alunos cumpriram nos anos anteriores. 

Além disso, ao trabalhar com a geometria, muitos professores ainda sofrem 

influência do Movimento de Matemática Moderna. Oliveira (1997, p.41) afirma que “a 

escola delega ao professor o papel de mediador do conhecimento institucionalizado”. 

Desse modo, os conhecimentos são partilhados, num exercício de negociação que envolve 

constantemente professor e alunos. 

 Muitas vezes, nas aulas de geometria, especificamente, o aluno se depara com 

situações onde se desconsidera o mundo tridimensional em que vivemos, dando prioridade 

às representações bidimensionais, à repetição e à memorização sistemática das 

nomenclaturas das figuras planas e espaciais.  

Diante disso, é necessário prover oportunidades diversas aos alunos, para o 

desenvolvimento de habilidades que possibilitem o trabalho com o conhecimento 

geométrico mais elaborado. Isto porque as representações geométricas não são inatas, elas 

necessitam ser trabalhadas na escola (MÔNICA VASCONCELLOS, 1993). 

 

1.2. A Teoria de van Hiele 

Para tentar compreender os principais problemas relacionados à aprendizagem de 

geometria, vários pesquisadores já transitaram por esse terreno. De acordo com Werlang e 

Pazos (2001),  

 
Vários são os educadores que já estudaram o problema do processo de ensino-
aprendizagem, entre os quais o casal holandês van Hiele, cujo projeto propunha 
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investigar como o raciocínio geométrico dos alunos evoluía (teoria dos níveis de 
raciocínio). Estudava também a forma de ajuda do professor a seus alunos, a 
fim de aperfeiçoar a qualidade desse raciocínio (teoria das fases de 
aprendizagem) (WERLANG e PAZOS, 2001, p. 2). 

 
Pierre van Hiele e Dina van Hiele-Geoldof trabalhavam como professores de 

geometria do Curso Secundário, na Holanda. Através da observação durante as aulas, eles 

identificaram dificuldades de aprendizagem em seus alunos e elaboraram, após muita 

pesquisa, um modelo que consiste em um esquema de compreensão do aluno através de 

níveis de raciocínio hierárquicos e sequenciais. Essa pesquisa se transformou nas teses de 

doutoramento dos van Hiele, concluídas simultaneamente na Universidade de Utrech, em 

1957, sob a orientação de Hans Freudenthal. De acordo com Nasser (1995), esse trabalho 

demorou a ganhar atenção internacional, mas a partir da década de 1970, o modelo 

começou a ser visto e usado por muitos professores e pesquisadores. Desde então, “a 

Teoria de van Hiele tem sido a base de diversos projetos de pesquisa, teses de mestrado e 

doutorado e artigos apresentados em congressos ou publicados em periódicos de Educação 

Matemática em todo o mundo” (NASSER, 1995, p.32). 

Os níveis de van Hiele são classificados em: visualização (ou reconhecimento), 

análise, dedução informal (ou ordenação), dedução formal e rigor, que podem ser 

identificados mediante a aplicação do teste dos níveis de van Hiele (Anexo 1). O referido 

teste é composto por 15 questões, que englobam conhecimentos gerais em geometria, e 

permitem definir o nível de pensamento geométrico no qual o indivíduo se encontra. 

Vejamos no que consiste cada um dos níveis de pensamento geométrico no quadro 1, de 

acordo com Nasser (1997, p.5): 
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Nível Classificação Características Exemplos 
Nível 0 
(Básico) 

Visualização ou 
Reconhecimento 

Neste nível o aluno visualiza objetos que 
estão à sua volta, introduzindo desta forma 
noções de conceitos geométricos. Através 
desta visualização o aluno percebe as formas 
geométricas como um todo (aparência 
física), não pelas suas propriedades ou 
partes. Nesta fase o aluno ainda não é capaz 
de tamanha percepção, pois seu vocabulário 
geométrico está pouco desenvolvido, ou seja, 
seria incapaz de perceber nas figuras 
geométricas características como ângulos ou 
que os lados opostos são paralelos. 

Classificação de quadriláteros 
(recortes) em grupos de 
quadrados, retângulos, 
paralelogramos, losangos e 
trapézios, porém somente pelo 
aspecto visual. 

Nível 1 Análise Para o aluno, este nível é marcado pelo início 
de uma análise de conceitos e características 
das figuras geométricas. A partir disto o 
aluno reconhece que as figuras são divididas 
em partes. No nível de análise ainda não há 
uma explicação nas relações existentes entre 
as propriedades. Não são capazes de 
distinguir relações entre as figuras e não são 
capazes de definir conceitos. 

Descrição de um quadrado 
através de suas propriedades: 4 
lados, 4 ângulos retos, lados 
iguais, lados opostos paralelos. 

Nível 2 Ordenação ou 
Dedução 
Informal 

Alunos deste nível conseguem produzir 
relações entre as propriedades das figuras, 
surgindo assim deduções simples. Há a 
capacitação de decisões das propriedades das 
figuras e o reconhecimento das classes das 
figuras. Neste nível, porém, os significados 
das deduções não são compreendidos como 
um todo. São capacitados para acompanhar 
as demonstrações formais, mas não 
conseguem alterar a ordem lógica e nem 
provas das deduções com novas formas. 
 

Descrição do quadrado pelas 
propriedades mínimas: 4 lados 
iguais e 4 ângulos retos. O 
aluno desse nível é capaz de 
concluir que o retângulo é um 
paralelogramo, pois também 
possui os lados opostos 
paralelos. 

Nível 3 Dedução Formal O significado da dedução das teorias 
geométricas é compreendido de uma forma 
mais complexa. A partir deste nível é 
empregado o sistema axiomático. O aluno se 
sente capaz em construir demonstrações e 
novas formas de desenvolver suas deduções. 
Não utiliza muito rigor matemático em suas 
derivações. 

Demonstração de propriedades 
dos triângulos e quadriláteros 
usando a congruência de 
triângulos. 

Nível 4 Rigor Dentro deste nível o aluno é capacitado a 
construir noções de várias questões dentro 
dos sistemas axiomáticos, isto é, há 
possibilidade de estudarem as geometrias 
não-euclidianas, neste nível a geometria é 
vista em um plano abstrato. 

Estabelecimento e 
demonstração de teoremas em 
uma geometria finita. 

Quadro 1 - Nível de classificação, características e exemplos propostos por Nasser (1997, 
p.5). 
 

De acordo com os estudos do casal van Hiele, existe uma hierarquia nos níveis de 

pensamento geométrico, ou seja, o aluno só pode passar para um nível após ter atingido 

todas as competências exigidas no nível anterior. No entanto, o professor pode colaborar 

para que ele atinja as condições necessárias para efetuar essa passagem. A experiência é 

considerada por Pierre M. van Hiele (1986) um aspecto imprescindível para o avanço nos 
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níveis de raciocínio geométrico. Ele afirma que, quanto mais variadas forem as respostas 

dos alunos, mais rica será a discussão e isso possibilitará o avanço. Segundo van Hiele 

(1986, p.50), “quando há diferenças de opinião lá no nível básico, pode seguir uma análise 

que conduz ao segundo nível” (tradução da pesquisadora). 

Ainda segundo van Hiele (1986, p.60), não basta que o professor explique as 

atividades para o aluno. O aluno tem que ser submetido ao desafio de resolver as questões 

do seu jeito. Ele afirma que, “às vezes, há uma tentativa de informar os alunos do contexto 

por explicação, mas isto é inútil: os alunos deveriam aprender fazendo, não sendo 

informados por explicação” (tradução da pesquisadora). 

Nasser (1997) também concorda que a experiência é relevante para o 

desenvolvimento do pensamento em geometria e os processos de ensino interferem 

favoravelmente para uma aprendizagem verdadeira dos conceitos. A preocupação em 

tentar entender como o professor pode facilitar a ascensão e raciocínio geométrico de seus 

alunos de um nível para o outro foi o que levou o casal van Hiele a formular a segunda 

grande contribuição do modelo: as Fases de Aprendizagem.  

 
Nas fases de aprendizagem o objetivo é favorecer o deslocamento do aluno para 
um nível imediatamente superior ao que ele se encontra, tendo as seguintes 
etapas: Informação: o aluno explora, discute com os colegas e professor o 
material a ser estudado; Orientação Dirigida: o professor fornece material sobre 
o objeto de estudo em função do nível de raciocínio do aluno; Explicitação: o 
professor conduz, orienta as discussões da turma, para que os alunos se 
apropriem da linguagem pertinente; Orientação Livre: o professor fornece ao 
aluno material com várias possibilidades de uso e dá instruções que permitam 
diversas formas de atuação do aluno sobre o objeto de estudo; Integração: 
reflexão dos alunos sobre as suas próprias ações nas etapas anteriores 
(WERLANG e PAZOS, 2001, p. 3 - 4). 
 

As fases de aprendizagem são etapas pelas quais o aluno passa no decorrer do 

processo de ensino-aprendizagem. Elas não possuem, no entanto, uma subdivisão 

totalmente precisa. De acordo com Nasser (1992, p.37),  

esse processo de aprendizagem deve ser entendido como um esquema: pode 
acontecer que, para uma certa operação, um estudante progrediu a uma fase 
posterior, mas tem que completar o conhecimento dele com algum material de 
uma fase anterior. Isto às vezes significa que as fases não são discretas, elas 
podem se sobrepor (tradução da pesquisadora). 
 

Dessa forma, um aluno pode, num determinado momento, transitar por situações 

intermediárias, não sendo possível distinguir a fase pela qual ele está passando. 

Além de especificar o raciocínio do aluno em cada nível e de formular as chamadas 

fases da aprendizagem, o casal van Hiele ainda identificou algumas características 

pertinentes ao modelo. De acordo com M.L. Crowley (1987, p.4), o modelo de van Hiele é:  



 
 

 

28 

 
Seqüencial (sic)- como a maioria das teorias em desenvolvimento, uma pessoa 
deve prosseguir através dos níveis em ordem. Para trabalhar com sucesso em um 
nível particular, um aluno deve ter adquirido as estratégias dos níveis precedentes.  
Progressivo - o progresso (ou a falta de) de nível para nível depende mais do 
conteúdo e métodos de ensino recebidos do que da idade (...).  
Extrínseco e intrínseco - objetos inerentes a um nível tornam-se os objetos de 
estudo em um próximo nível. Por exemplo, no nível 0 só a forma de uma figura é 
percebida. A figura é, obviamente, determinada por suas propriedades, mas é 
somente no nível 1 que a figura é analisada e seus componentes e propriedades 
descobertos.  
Lingüístico (sic) - cada nível tem seus próprios símbolos lingüísticos (sic) e seus 
próprios sistemas de relações conectando esses símbolos. Assim, uma relação que 
é ‘correta’ em um nível pode ser modificada em outro. Por exemplo, uma figura 
pode ter mais de um nome (classe de inclusão) – um quadrado é também um 
retângulo (ou um paralelogramo). Um estudante no nível 1 não nota que este tipo 
de confusão pode ocorrer. Esta noção e a linguagem que a acompanha são, 
entretanto, fundamentais no nível 2.  
Desconectado - se o aluno está em um nível e a instrução em outro diferente, o 
aprendizado e o progresso desejados podem não ocorrer. Em particular, se o 
professor, material de estudo, conteúdo, vocabulário e assim por diante estiverem 
em um nível mais elevado do que o aluno, este não conseguirá acompanhar o 
raciocínio usado.  

 
Ao estudar as habilidades que o aluno deveria possuir para entender geometria, em 

cada um dos níveis citados, Hoffer (1981, p.2) identificou cinco tipos, apresentados no 

quadro 2 a seguir: 
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Tipos de 

habilidades 

Comentários  

Habilidades visuais Geometria é claramente uma matéria visual, mas com demasiada frequência seus 

aspectos visuais têm servido primariamente como uma ferramenta para provas. 

(...) Pode ser que os alunos precisem explorar mais figuras e esquemas 

manipuláveis. 

Habilidades verbais Um curso de geometria provavelmente salienta o uso de linguagem mais do que 

qualquer outro curso matemático. Há abundância de vocabulário para os alunos 

aprenderem. Há definições precisas. Há postulados e proposições que descrevem 

propriedades de figuras e relações entre figuras. Pede-se que os alunos leiam 

muito material e que escrevam suas próprias demonstrações. 

Habilidades de 

desenho 

Os cursos de Geometria fornecem oportunidades para os alunos expressarem suas 

ideias em desenhos e diagramas. Na vida posterior, alguns alunos podem ter mais 

necessidade de fazer um desenho de uma situação geométrica do que provar 

teorema. As habilidades de desenhar podem, e provavelmente devem, ser 

desenvolvidas em cursos de Geometria, e as atividades ajudam com frequência a 

preparar alunos para aprender, mais tarde, relações geométricas. 

Habilidades lógicas A Geometria é uma das matérias do currículo que mais ajudam os alunos a 

analisar a forma de um argumento e a reconhecerem a forma de argumentos 

válidos e não-válidos no contexto de figuras geométricas e, posteriormente, em 

problemas da vida diária. (...) Para os alunos desenvolverem habilidades lógicas, 

muitos necessitam trabalhar informalmente com ideias ilustrativas e verbais antes 

de serem introduzidos às regras da lógica. 

Habilidades 

aplicadas 

Dedicando mais tempo ao desenvolvimento de habilidades nós seremos capazes 

de prover os alunos com mais aplicações práticas de Geometria que ocorrem, por 

exemplo, em arquitetura, astronomia e engenharia, bem como aplicações do 

raciocínio que são usadas por advogados, pessoas de negócios e consumidores. 

Quadro 2 - Tipos de habilidades necessárias para a aprendizagem de Geometria. 
Fonte: Hoffer (1981, p. 2). 

 

Hoffer (1981, p.12) relacionou cada uma das cinco habilidades citadas com os cinco 

níveis de van Hiele, obtendo assim, 25 cruzamentos, apresentados a seguir: 
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        Nível 
 
Habilidade  

Visualização ou 
Reconhecimento  

Análise  Ordenação ou 
Dedução 
Informal 

Dedução Formal Rigor  

Visual  Reconhece figuras 
diferentes de um 
desenho. Reconhece 
informações 
rotuladas numa 
figura. 

Percebe as 
propriedades de 
uma figura 
como parte 
integrante de 
uma figura 
maior. 

Reconhece 
interrelações em 
diferentes tipos 
de figuras. 
Reconhece 
propriedades 
comuns de 
diferentes tipos 
de figuras. 

Usa informação 
sobre uma 
figura para 
deduzir outras 
informações. 

Reconhece 
suposições 
injustificadas 
feitas através do 
uso de figuras. 
Concebe figuras 
relacionadas em 
vários sistemas 
dedutivos. 

Verbal  Associa o nome 
correto com um a 
figura dada. 
Interpreta sentenças 
que descrevem 
figuras. 

Descreve 
acuradamente 
várias 
propriedades de 
uma figura. 

Define palavras 
precisa e 
concisamente. 
Formula 
sentenças 
mostrando 
interrelações 
entre figuras. 

Entende a 
distinção entre 
definições, 
postulados e 
teoremas. 
Reconhece o 
que é dado num 
problema e o 
que se pede para 
achar ou fazer. 

Formula 
extensões de 
resultados 
conhecidos. 
Descreve vários 
sistemas 
dedutivos. 

Desenho  Faz esquemas de 
figuras identificando 
acuradamente as 
partes dadas. 

Traduz numa 
figura a 
informação 
verbal dada. Usa 
as propriedades 
de figuras para 
desenhar ou 
construir as 
figuras. 

Dadas certas 
figuras, é capaz 
de construir 
outras figuras 
relacionadas às 
figuras dadas. 

Reconhece 
quando e como 
usar elementos 
auxiliares numa 
figura. Deduz a 
partir de 
informação dada 
como desenhar 
ou construir 
uma figura 
específica. 

Entende as 
limitações e 
capacidades de 
vários 
instrumentos de 
desenho. 
Representa 
pictoriamente 
conceitos 
atípicos em 
vários sistemas 
dedutivos. 

Lógica  Percebe que há 
diferenças e 
semelhanças entre 
figuras. Entende a 
conservação da forma 
de figuras em 
posições diferentes. 

Entende que 
figuras podem 
ser classificadas 
em tipos 
diferentes. 
Percebe que 
propriedades 
podem ser 
usadas para 
distinguir as 
figuras. 

Entende 
qualidades de 
uma boa 
definição. Usa 
propriedades de 
figuras para 
determinar se 
uma classe de 
figuras está 
contida numa 
outra classe. 

Usa regras de 
lógica para 
desenvolver 
provas. É capaz 
de deduzir 
consequências a 
partir de 
informação 
dada. 

Entende as 
limitações e 
capacidades de 
hipóteses e 
postulados. Sabe 
quando um 
sistema de 
postulados é 
independente, 
consistente e 
categórico. 

Aplicações  Identifica formas 
geométricas em 
objetos físicos. 

Reconhece 
propriedades 
geométricas de 
objetos físicos. 
Representa 
fenômenos 
físicos em papel 
ou num modelo. 

Entende o 
conceito de um 
modelo 
matemático que 
representa 
relações entre 
objetos. 

É capaz de 
deduzir 
propriedades de 
objetos a partir 
de informações 
dadas ou 
obtidas. É capaz 
de resolver 
problemas que 
relacionam 
objetos. 

Usa modelos 
matemáticos 
para representar 
sistemas 
abstratos. 
Desenvolve 
modelos 
matemáticos 
para descrever 
fenômenos 
físicos, sociais e 
da natureza. 

Quadro 3- Relação entre habilidades e níveis de van Hiele. 
Fonte: Hoffer (1981, p.12). 

 

Diante disso, as habilidades matemáticas estão presentes no pensamento em 

geometria e possuem uma forte relação com a aprendizagem de conceitos em vários níveis. 

À medida que se conhecem as relações entre o tipo de conhecimento e o tipo de habilidade 
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necessária para a assimilação de cada um desses tipos de conhecimento, o professor passa 

a ter algumas ferramentas para a compreensão dos processos que os alunos utilizam para a 

efetiva compreensão e resolução dos problemas apresentados ao longo do trabalho com 

geometria (NASSER, 1997). 

O casal van Hiele dedicou-se à elaboração de um trabalho de pesquisa buscando a 

forma ideal de aprendizagem dos alunos quanto aos conceitos geométricos elementares, 

especificamente, na Geometria Euclidiana. A proposta do casal não é só um diagnóstico 

sobre a evolução da aprendizagem dos alunos. A teoria de van Hiele privilegia o valor do 

ensino e propõe que os professores devem trabalhar de forma adequada para que o aluno 

consiga passar de um nível para outro.  

Van Hiele não caracteriza os níveis de raciocínio como estágios de desenvolvimento, 

mas como etapas por onde o aluno avança de acordo com as atividades de ensino propostas 

adequadamente para cada nível. Ele acredita que a capacidade de provocar o avanço dos 

alunos através dos diferentes níveis de raciocínio é decisiva. Cada nível de raciocínio tem a 

sua linguagem própria, e o professor deverá adaptar-se a ela para poder, no momento 

apropriado, permitir que os alunos avancem em direção à linguagem formal.  

De acordo com van Hiele (1986, p.50 apud Viviane Rezi 2001) 

A transição de um nível para o seguinte não é um processo natural; ele toma 
lugar sob a influência do programa de ensino-aprendizagem. A transição não é 
possível sem a aprendizagem de uma nova linguagem. Pessoas do primeiro 
período que raciocinam corretamente se negam que um quadrado é um losango. 
Elas são guiadas pela rede de relações visuais; sua intuição mostra a eles dessa 
forma. Somente se uma rede usual de relações do terceiro nível é aceita, isto faz 
com que o quadrado seja entendido como pertencendo ao conjunto dos losangos 
(REZI, 2001, p.11). 

 
Aí nos deparamos com outro problema: o excesso de simbologia que, 

frequentemente, cria dificuldades para o aluno, chegando a ser a causa da não 

aprendizagem de um determinado conteúdo. O aluno, muitas vezes, não compreende a 

ideia representada pelo símbolo.  

Em relação a esse aspecto, Viana (2000) afirma que 

na prática das escolas e nos livros didáticos, o que se verificou foi um abuso da 
linguagem e uma preocupação em tornar concretas, para as crianças, até mesmo 
noções abstratas (como os conceitos de conjunto vazio e infinito). Nessa 
perspectiva, o ensino de geometria para as crianças era iniciado com as noções 
“intuitivas” de ponto, reta e plano, sendo importante, neste estudo, o uso correto 
da linguagem: “o ponto pertence à reta”, “a reta está contida no plano”, “a 
intersecção das retas é um ponto” etc. Na intenção de se organizar o pensamento 
numa seqüência (sic) lógica – tratava-se aqui da lógica interna da própria 
matemática - os livros didáticos seguiam as orientações dos Guias Curriculares 
Nacionais (Brasil,1975). Eram estudadas, no então ensino de 1ºGrau (atual 
Ensino Fundamental), as definições de semi-retas, ângulos, polígonos, etc – 
referentes à geometria plana – mas só no final do 2º Grau (atual Ensino Médio) 



 
 

 

32 

seriam estudadas as figuras tridimensionais, ou seja, os conceitos da geometria 
espacial, como por exemplo, prismas, pirâmides etc. (VIANA, 2000, p.2) 
 

Sendo assim, ficam evidentes a influência da linguagem e o respectivo domínio dela 

pelo aluno na compreensão e resolução dos problemas e exercícios propostos nas aulas de 

matemática. A matemática, para que seja compreendida, se vale da linguagem, muitas 

vezes modificando o sentido das palavras que usamos em nosso dia-a-dia, aplicando-as em 

contexto diferente daquele em que costumamos empregá-las, caracterizando, assim, o que 

podemos chamar de língua especializada. “Embora o uso de uma linguagem especializada 

não constitua um problema, parece-me que a dificuldade decorre do fato de que o uso da 

uma língua especializada é, muitas vezes, levado ao extremo em matemática” (VIANA, 

2000, p. 48). 

A linguagem propriamente dita e seu uso, adequado a cada nível, interfere no 

processo de formação e estabilização de um conceito, podendo ser suficiente ou 

insuficiente para dar origem às operações mentais envolvidas no processo. De acordo com 

Nasser (1995, p.31), “cada nível tem símbolos lingüísticos (sic) próprios, e um conjunto de 

relações característico interligando-os”. Dessa forma, o movimento para um nível mais alto 

é acompanhado de uma nova linguagem e, de acordo com Viana (2000, p.38), a 

linguagem, o insight e o tipo de experiências desempenham papéis especiais nesse 

desenvolvimento. 

Os atuais Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo Viana (2000)  

ao proporem um ensino de geometria que não prioriza definições e cálculos, 
demonstraram preocupação com o raciocínio geométrico das crianças e 
sugeriram que o processo de ensino desse conteúdo fosse iniciado com as 
propriedades do espaço físico e com o reconhecimento das formas freqüentes 
(sic) nos objetos do cotidiano, que são tridimensionais (VIANA, 2000, p.5). 

 
Ainda segundo Viana (2000) 
 

A Geometria – iniciada já a partir da primeira série, com a introdução de 
atividades ligadas ao vocabulário fundamental para a Matemática – deveria 
levar o aluno a ampliar as noções de espaço quanto à posição, direção e sentido. 
Foram, a seguir, sugeridas atividades para a exploração sensorial de objetos, a 
distinção de formas, a representação de objetos através de modelos e, 
finalmente, a classificação de figuras geométricas segundo o critério de figuras 
planas e não planas. O aluno entraria em contato primeiramente com os objetos 
tridimensionais que fazem parte do seu cotidiano e uma das maneiras de 
analisar as propriedades das figuras espaciais seria decalcar as faces das partes 
planas no papel. Analisando esses decalques – na sua maioria polígonos – o 
aluno entraria em contato com a geometria plana. Nota-se, assim, a inversão dos 
conteúdos de geometria em relação àquele apresentado pelo Movimento da 
Matemática Moderna (VIANA, 2000, p.4). 

 
Podemos observar em nossa prática que, muitas vezes, o aluno compreende uma 

situação, mas tem dificuldade de se expressar para tentar explicá-la. Particularmente, 
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observa-se o distanciamento entre o que os alunos pensam e o que escrevem e a 

dificuldade de encadear o raciocínio. De acordo com Hoffer (1981, p.4):  

Um aluno poderia dizer, ‘um círculo é uma linha redonda’ ou ‘um bissetor 
perpendicular atravessa o meio e fica em pé’. Formulações precisas podem ser 
forçadas nos alunos antes que estejam prontos – antes que tenham eles mesmos 
a oportunidade de descrever conceitos e reconhecer a falta de precisão nas suas 
afirmações (HOFFER, 1981, p.4). 

 
Desse modo, as atividades propostas e, principalmente, as linguagens nelas 

utilizadas, podem e devem ser adaptadas ao grau de dificuldade do aluno e à sua realidade. 

Em relação à teoria de van Hiele, ele afirma que cada nível tem sua linguagem adequada e 

o professor deve estimular no aluno a compreensão e posterior utilização dessa linguagem. 

Relatando uma situação específica, van Hiele (1986, p.2) afirma que 

muitos dos alunos não compreenderam o ponto de axiomas e definições. Eles 
realmente fizeram o melhor deles, mas não ajudou. E, posteriormente, quando 
depois de muito tempo eles finalmente entenderam, eles disseram: ‘Agora nós 
entendemos, mas por que você explicou em uma linguagem tão difícil?’ 
(tradução da pesquisadora). 
 

De fato, a linguagem é um aspecto central em todas as atividades humanas e, em 

particular, nas aulas. Por isso, a utilização da verbalização da linguagem matemática 

deverá ser encarada como um importante elemento facilitador da aprendizagem na 

exploração de situações problemáticas e na resolução de problemas. A linguagem 

matemática propriamente dita dispõe de um conjunto de símbolos próprios, codificados, 

que se relacionam segundo determinadas regras, em diversos níveis de elaboração, que 

supostamente são comuns a uma comunidade específica. Essa comunidade, por sua vez, 

utiliza tais regras para se comunicar. Para que as pessoas que não pertencem a essa 

comunidade tenham a oportunidade de compartilhar desses conhecimentos, é necessário 

que a “transferência” de informações se torne possível. Para isso, tem que existir um canal 

que a faça circular. No caso do processo de ensino e aprendizagem de matemática, esse 

canal pode ser a linguagem, a qual deve ser utilizada como fator de interação entre todos os 

envolvidos no processo, possibilitando ao aluno pensar com curiosidade e raciocínio 

próprios. 

Van Hiele (1986, p.61) afirma que 

Muitos símbolos começam a existir com uma imagem, na qual as propriedades 
observadas e suas relações são temporariamente projetadas. Porém, depois da 
explicação dessas propriedades e análise ou discussão das relações entre elas, o 
símbolo perde o caráter de imagem, adquire um conteúdo verbal, e assim fica 
mais útil para operações de pensar (tradução da pesquisadora). 
 

Assim, pode-se considerar que os atos de ensinar e aprender são, na sua essência, atos 

de comunicação. O uso adequado de uma linguagem, por sua vez, vai muito além. Essa é 
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uma atividade cognitiva por excelência, por apresentar um caráter multifacetado, isto é, por 

ser um processo que envolve percepção, processamento, memória, inferência e dedução. O 

funcionamento da linguagem na constituição dos significados na Matemática contempla 

dois níveis inter-relacionados: o nível da palavra que designa e significa o conceito, e o 

plano das trocas dialógicas, no qual a palavra está imersa. O próprio van Hiele (1986, p.17) 

afirma que “há estruturas que só podem ser compreendidas usando uma linguagem” 

(tradução da pesquisadora). No entanto, a dificuldade de compreender uma linguagem 

específica não acontece apenas com os códigos usados pela Matemática. Uma partitura 

musical, por exemplo, é complicada e indecifrável para quem não a conhece. Entretanto, 

uma pessoa que se dedique a estudar música aprenderá a decifrar seus códigos. O mesmo 

se passa com a linguagem e a simbologia usadas pela matemática. Com o tempo e o 

desenvolvimento de atividades adequadas, o aluno chegará ao nível de compreensão 

desejado, no que diz respeito à linguagem usada nos processos dedutivos. O domínio dessa 

linguagem permitirá que o aluno explicite sua linha de argumentação, demonstração ou 

prova (HOFFER, 1981; OLIVEIRA, 1997; VIANA, 2006). 

A linguagem age, portanto, como fator de interação entre os diferentes sujeitos. A 

linguagem matemática não é diferente. Oliveira (1997, p.112), analisa a aprendizagem 

matemática “como resultado de um processo interativo entre alunos e também (...) com o 

professor, num exercício contínuo de negociação implícita e explícita de significados 

matemáticos.” É também através do diálogo, portanto, que se dará a construção do 

conhecimento matemático. De acordo com a teoria de van Hiele, o aluno não adquire 

sozinho a competência linguística necessária para o avanço de um nível para o outro. É 

imprescindível que o professor ofereça condições para que os alunos assumam o papel de 

protagonistas no processo de aprendizagem e isso passa pelo emprego de uma linguagem 

acessível a todos. Através de uma linguagem adequada a cada nível e de atividades 

pertinentes a cada um deles, os alunos conseguirão chegar a um nível suficientemente alto 

de desenvolvimento mental que os capacite a trabalhar adequadamente no nível formal da 

geometria.  

Muitas vezes, a preocupação com o ensino de geometria parece ser maior quando se 

refere aos níveis iniciais de escolaridade. No entanto, é importante ressaltar que essas 

preocupações com materiais e linguagem adequados também devem ser levadas em conta 

no nível Médio de Ensino, onde muitos alunos apresentam grandes dificuldades. Sabe-se 

que a aprendizagem não ocorre apenas quando se apresenta um conteúdo de forma 

organizada, nem mesmo quando os alunos repetem os modelos estudados. Ela somente se 
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concretiza quando ocorre reflexão por parte do aluno em face das várias situações que 

envolvem uma mesma ideia. Muitas vezes, também no Ensino Médio, é esquecido o fato 

de que é necessário aprender com compreensão, e que isso não é possível apenas 

respondendo algo semelhante ao que já foi falado ou realizado anteriormente. É necessário 

proporcionar ao aluno condições de construir o maior número possível de relações entre os 

diferentes significados de uma mesma ideia investigada, enfrentar situações novas, 

estabelecendo conexões entre o novo e o conhecido, para que ele venha a se tornar 

proprietário do conhecimento, o qual ele controlará com autonomia (VIANA, 2006). 

A experiência da pesquisadora mostra que outro importante aspecto a ser ressaltado é 

que não se esgota um determinado conteúdo numa série. É importante voltar ao tema 

várias vezes, com enfoques diferentes e aprofundamento do que já foi visto, priorizando as 

argumentações, análises, comparações, construções e generalizações feitas pelos alunos. 

Essa retomada pode ser imprescindível não só para a fixação, mas também para aprofundar 

a compreensão do que foi estudado e possibilitar reelaborações do conhecimento já 

adquirido ou aprender algo que não foi possível anteriormente. É necessário, no entanto, 

adequar os detalhes mais complexos de cada assunto à experiência matemática e ao 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. É preciso dar ênfase ao raciocínio e à construção 

dos conceitos matemáticos pelo aluno, por meio de recursos motivadores e adequados a 

cada série. Esses fatos são confirmados por Dana (1994), Gazire (2000) e González (s/d). 

De acordo com Rezi (2001, p.3), “os estudantes que compreendiam os conceitos 

geométricos estavam melhor preparados para generalizar e transferir seu conhecimento que 

os estudantes que apenas memorizavam as fórmulas.” Esse tipo de procedimento, no 

entanto, depende do professor, da sala de aula, do meio social, do momento da vivencia 

desses alunos e, por isso, devem ser introduzidas respeitando as condições de cada 

comunidade escolar. 

Assim, numa proposta que privilegia a construção do conhecimento por parte do 

aluno, o professor deve assumir o papel de colaborador, orientador e incentivador da 

aprendizagem, na maior parte das vezes. Ele mais ajuda e organiza que explica e 

determina, buscando sempre que os alunos desenvolvam sua autonomia em relação à 

aprendizagem. O principal recurso do professor passa a ser, então, o constante diálogo com 

suas turmas. É por meio do diálogo que o professor poderá encontrar novas abordagens, 

reorientar sua programação e encontrar maneiras adequadas de ajudar cada aluno. Em 

relação ao ensino de Geometria, é necessário que se criem situações que despertem o 

interesse dos alunos, com explorações físicas e sensoriais variadas, nunca deixando de 
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privilegiar o diálogo e o desenvolvimento de habilidades linguísticas, pois estas ajudam a 

compreender o significado das palavras e, consequentemente, a compreensão dos conceitos 

(OLIVEIRA, 1997; GAZIRE, 2000; VIANA, 2006). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) sugerem que o aluno das séries 

iniciais já entre em contato com os conceitos geométricos, manipulando material, fazendo 

comparações, estabelecendo relações, de modo a analisar propriedades geométricas das 

figuras espaciais e, no decalque das faces, das figuras planas. Como esses procedimentos 

nem sempre são usados, não ocorre uma aprendizagem correta de todos os conceitos 

apresentados, e o aluno, muitas vezes, chega ao Ensino Médio com uma defasagem muito 

grande, mesmo nos conteúdos considerados básicos. 

De acordo com Viana (2000), 

Embora existam muitas propostas sugerindo que a geometria seja ensinada a 
partir da pré-escola, com objetos tridimensionais, a grande maioria dos estudos 
que se apóiam na teoria de van Hiele diz respeito apenas à geometria plana. No 
entanto, foi possível localizar as investigações de Saads e Davis (1997) sobre os 
níveis de van Hiele na geometria tridimensional; sobre o uso da linguagem na 
identificação de propriedades de poliedros e sobre as habilidades de percepção 
espacial baseadas em Del Grande (VIANA, 2000, p.78). 
 

Diante disso, é necessário que os professores tenham conhecimento sobre formação 

de conceitos, níveis de pensamento geométrico e também das habilidades requeridas em 

cada nível. Assim, se torna possível uma proposta de ensino onde o aluno seja produtor de 

conhecimento e não apenas receptor. 

A importância da Educação Matemática na formação dos cidadãos vem sendo 

reconhecida, e, em particular, a Educação Geométrica tem sido apontada como 

possibilitadora do desenvolvimento de habilidades e competências essenciais a essa 

formação, conforme podemos constatar ao ler, por exemplo, as citações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 

 



CAPÍTULO II 

O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E O USO DE MATERIAIS 

CONCRETOS 

Para atender ao problema ao qual esta pesquisa se refere, neste capítulo pretende-se, 

primeiramente, definir o que se entende por processo de ensino-aprendizagem e, num 

segundo momento, discutir sobre o uso de materiais concretos nesse processo. É o que se 

realiza a seguir. 

 

2.1. Ensino-Aprendizagem 
 

O processo de ensino-aprendizagem é um processo complexo, interpretado pelos 

pesquisadores de maneiras diversas, até como memorização por alguns educadores. 

Segundo Viana (2006),  

o processo de ensino-aprendizagem é concebido segundo a corrente 
filosófica/psicológica/pedagógica que o sustenta, a concepção de como se forma 
a personalidade dita a forma de como este processo é compreendido. Podemos 
citar, a título de exemplo, os enfoques: Condutista (behaviorista), cognitivista, 
humanista, construtivista e o histórico-cultural (VIANA, 2006, p.15). 
 

Somente através do conhecimento do outro, de suas peculiaridades, modos de 

atuação, de suas formas de interação, é possível conseguir um conhecimento de si, um 

desenvolvimento das potencialidades próprias nas formas culturalmente estabelecidas. 

O processo de apropriação da cultura humana transcorre através da atividade 
como processo que mediatiza a relação entre o homem e sua realidade objetiva. 
Através dela o homem modifica a realidade e se forma e se transforma em si 
mesmo (GONZÁLEZ, sd, p.147). 
 

Para Vygotsky (1995), apud Viana (2006), a aprendizagem é uma atividade social,  

uma atividade de produção e reprodução do conhecimento mediante o qual a 
criança assimila os modos sociais de atividade e de interação, e, mais tarde, na 
escola, os fundamentos do conhecimento científico, sob condições de orientação 
e interação social. Este conceito de aprendizagem coloca no centro de atenção, o 
sujeito ativo, consciente, orientado para um objetivo: sua interação com outros 
sujeitos (o professor e outros estudantes), suas ações com o objeto, com a 
utilização de diversos meios em condições sócio-históricas determinadas 
(VIANA, 2006, p.13). 

 
O fundamental no processo consiste em desvendar a possibilidade e garantir 

condições (sistemas de relações, atividades) para que o aluno, mediante ajuda e atividade 

coletiva, parta do que não é capaz de fazer sozinho para chegar a um nível de 

independência de suas funções. 

Do ponto de vista histórico-cultural e de sua concepção de aprendizagem, se deduz a 

importância que deve ser dada à atividade conjunta, à relação de cooperação dos alunos 
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entre si e com o professor. Esta concepção modifica a relação tradicional de autoridade e a 

distância existente entre os participantes do processo. Não se podem imaginar mais um 

professor que apenas ensina e um aluno que apenas aprende (VIANA, 2006). 

O objetivo do professor, dentro dessa proposta, é orientar e guiar o estudante com a 

finalidade de potencializar suas possibilidades. A consequência principal é constituída 

pelas alterações internas ao sujeito, isto é, as modificações físicas e psíquicas do próprio 

aluno. As transformações no objeto, por sua vez, servem como meio para alcançar o 

objetivo da aprendizagem e para controlar e analisar o processo; daí, o processo de 

ensino/aprendizagem ter um caráter individual.  

Esse processo tem, ao mesmo tempo, um caráter cooperativo, isto é, mediante a 

ajuda do outro, o aluno soluciona as tarefas que ainda não é capaz de realizar por si só. 

Esta ação conjunta propicia condições para uma ação autônoma e reconhecimento do valor 

do outro e possibilita a transformação de quem está sendo ajudado em alguém também 

competente para ajudar (VIANA, 2006). 

Para possibilitar essa colaboração mútua, é imprescindível que o processo de ensino-

aprendizagem tenha um caráter comunicativo, isto é, implique uma relação dialogal franca, 

motivadora e participativa. O processo de ensino-aprendizagem tem que ser motivador 

para que possibilite a concretização dos interesses do aluno, propiciando o surgimento de 

outros motivos cognoscitivos e sociais que o estimulem a agir. Tem também que ser 

significativo para que o aluno possa relacionar o novo com as experiências já assimiladas 

para permitir um avanço na apropriação de outros conhecimentos. 

Em resumo, segundo Viana (2006), apoiada em Vygotsky (1995),  

as características principais do processo de ensino-aprendizagem são: seu caráter 
social, ativo, individual, consciente, comunicativo, motivador, significativo e 
cooperativo. Estas devem estar presentes em todas as etapas do processo de 
ensino-aprendizagem; isto é, nas fases de orientação, de execução e de controle 
(VIANA, 2006, p.21). 
 

Vygotsky (1999, p.77) apud Viana (2006, p.16), também menciona que “... a relação 

entre pensamento e palavra não é um fato, mas um processo, um contínuo ir e vir do 

pensamento à palavra e da palavra ao pensamento”.  

Assim, o apropriado equilíbrio entre as palavras e as imagens facilita os processos de 

desenvolvimento do pensamento em geral e, em particular, no processo de ensino-

aprendizagem. É por isso que se aponta que sem sensações, percepções e representações, 

não há desenvolvimento do pensamento; daí, ser importante, sempre que plausível, além 

das palavras, utilizar representações visuais. Assim, os meios de ensino existem em função 
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do processo de ensino-aprendizagem e por este motivo, devem ser selecionados de acordo 

com os demais componentes do processo.  

Sobre meios de ensino, utiliza-se a definição de González (1999) apud Viana (2006, 

p.18): “Meios de ensino são todos os componentes do processo docente-educativo que 

atuam como suporte material dos métodos (instrutivos ou educativos) com o propósito de 

alcançar os objetivos pretendidos”. 

Nesse contexto, é que foram usados os materiais concretos e o software GeoGebra, 

aliados à teoria de van Hiele, como meios de ensino para a aprendizagem de Áreas de 

Figuras Planas e Espaciais, para alunos do Ensino Médio. 

 
2.2. O Uso de Materiais Concretos como Recurso Didático 
 

Este item discute a importância do uso de materiais concretos como recurso didático 

para o ensino e a aprendizagem de geometria. 

O conhecimento geométrico não se dá somente na escola. Ele pode surgir por meio 

de um processo gradual que inclui desenhos, representações e linguagens diversas. De 

acordo com Passos (2000, p.1), “as experiências geométricas se apresentam de forma 

espontânea para crianças em atividades de exploração de objetos e do espaço físico em que 

se desenvolvem”. No entanto, muitas vezes, quando a criança ingressa na escola, esse 

potencial nem sempre é aproveitado. 

Existem, porém, muitos professores que se preocupam com a utilização de materiais 

concretos quando trabalham com educação infantil ou nos primeiros anos do ensino 

fundamental.  

Viana (2000), afirma que 

parece ser viável apresentar às crianças objetos do mundo físico vivenciado por 
elas e associá-los a conceitos geométricos. É esperado que os alunos, 
manipulando o objeto e sob orientação do professor, descubram propriedades 
que contribuam para a elaboração conceitual. Ao manipular, por exemplo, uma 
caixa de sapato, eles podem identificar faces, vértices, arestas, perceber que duas 
faces se “encontram” em uma aresta, que existem faces que são paralelas etc. 
Um desenho em perspectiva da caixa talvez dificulte (de acordo com a idade do 
aluno) a identificação daqueles elementos (VIANA, 2000, p.31). 
 

Ao abordar esse assunto, Viana (2000) afirma que o aluno das séries iniciais já 

entraria em contato com todos esses conceitos, manipulando material, fazendo 

comparações, estabelecendo relações, de modo a analisar propriedades geométricas das 

figuras espaciais e, no decalque das faces, das figuras planas.  
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Admite-se, pois, que os conceitos relativos às figuras geométricas se 
desenvolvam segundo a hierarquia de van Hiele. Assim, mesmo sem definir um 
cilindro como uma reunião de segmentos paralelos e congruentes, é possível que 
as pessoas saibam reconhecer a figura, fazer sua construção no papel e analisar 
algumas de suas propriedades (tem duas bases circulares, etc) (VIANA, 2000, 
p.90). 
 

Entretanto, nas séries finais do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, é pouco 

frequente o uso desses recursos. A discussão que é proposta aqui é justamente sobre o uso 

de materiais concretos no Ensino Médio. Conforme já foi relatado anteriormente, muitos 

alunos chegam a essa etapa do ensino com um conhecimento bastante limitado em 

geometria. Muitas vezes, os conteúdos de geometria são preteridos em relação aos de 

álgebra e aritmética. Noutras situações, o aluno apenas aprende mecanicamente algumas 

fórmulas, sem que ocorra uma aprendizagem efetiva e verdadeira (GAZIRE, 2000). 

Quando o aluno se depara com uma situação desconhecida, o uso de um material que 

possa ilustrar o que está sendo discutido pode ser indispensável, mesmo no ensino médio, 

quando muitos professores supõem que o aluno já tenha um nível de desenvolvimento 

mental alto e uma grande capacidade de abstração. Isso, na maioria das vezes, não é o que 

se observa ao trabalhar com alunos desse nível de ensino. Muitos deles apresentam grandes 

dificuldades de abstração e necessitam de recursos que possibilitem uma visualização do 

que está sendo estudado para que possa ocorrer a compreensão. 

Passos (2000) afirma que 

vale ressaltar a importância de se considerar, no ensino da Geometria, [...] a 
possibilidade de um maior convívio com elementos geométricos relacionados 
com os elementos do seu cotidiano, favorecendo o processo de construção do 
conhecimento ( PASSOS, 2000, p. 7). 
 

No capítulo I, já foram citados os níveis de van Hiele e os tipos de habilidades que 

cada um requer. Também foi discutido o fato de que, muitas vezes, o aluno não é 

confrontado com situações e atividades adequadas que o farão perpassar cada um dos 

níveis. Se, na educação infantil ou nos primeiros anos do Ensino Fundamental, o aluno não 

teve acesso a atividades e materiais que o permitissem construir corretamente os conceitos, 

o efeito disso irá se refletir na aprendizagem dos conteúdos que ele precisará estudar mais 

tarde no Ensino Médio. 

A aprendizagem é, dessa forma, um processo complexo, que modifica a estrutura 

mental de uma pessoa. Viana (2000) afirma que 

com a aprendizagem são produzidas modificações na estrutura cognitiva de uma 
pessoa, passando assim de um nível de raciocínio a outro. Estas modificações 
transformam as estruturas mentais atuais em outras novas, mais complexas, que 
absorvem as anteriores. As estruturas mentais podem ser representadas por 
“redes de relações” nas quais os vértices são os diferentes conceitos assimilados 
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(ou diferentes representações do mesmo conceito) e as linhas de conexão entre 
vértices são as relações estabelecidas entre esses conceitos (VIANA, 2000, p.47). 
 

Diante do exposto, é necessário que o aluno tenha acesso a atividades e materiais 

convenientes com cada nível de pensamento geométrico no qual ele se encontra. 

Viana (2000), ao realizar uma pesquisa sobre o conhecimento em geometria dos 

alunos do Centro Específico de Formação e Especialização do Magistério (CEFAM), 

observou também que  

muitos alunos não responderam às questões e muitas opiniões foram agrupadas 
na categoria "outras", onde apareceram respostas consideradas confusas como: 
“coisas planas”, “coisas sem dimensão”, “sem relevo”, “coisas como chão, 
carteira”; para os objetos de estudo da geometria plana, e “o espaço dentro da 
figura”, “coisas com profundidade”, “assuntos complexos”, para os objetos da 
geometria espacial. Mais da metade dos alunos não conseguiu dar um exemplo 
do que se estuda em geometria espacial, o que pode ser conseqüência (sic) da 
falta do estudo dessa área no Ensino Fundamental (VIANA, 2000, p.102). 
 

Conforme afirmado acima, na pesquisa de Viana (2000), a maior parte dos 

professores cursistas não conseguiu identificar conceitos de Geometria Espacial. Isto pode 

revelar um dos motivos da falta de utilização de material concreto no Ensino Fundamental. 

Se o professor desconhece as figuras espaciais, como poderá tratar de assuntos referentes a 

elas e ainda mais identificar a importância da utilização de material concreto para a 

aprendizagem desse conteúdo?  

Os materiais concretos podem ocupar, em qualquer nível de ensino, uma posição 

estratégica como ferramenta constante de diálogo entre os professores e os alunos. As 

atividades envolvendo materiais concretos se afirmam como espaço de debate e discussão 

coletiva, sendo que a participação do aluno no aperfeiçoamento de estratégias é um dos 

pontos principais, indispensáveis para a compreensão dos conceitos estudados. 

De acordo com Passos (2000), 

o desenvolvimento de conceitos é fundamental para o crescimento da qualidade 
de aprendizagem. Esse crescimento na capacidade de aprendizagem representa 
um avanço no desenvolvimento conceitual. Por essa razão é importante destacar 
que, quando um aluno observa qualidades sensoriais ou perceptuais comuns em 
um número diferente de situações ou objetos, está abstraindo aquela qualidade da 
situação total. Uma qualidade comum [...] é fixada como um critério para incluir 
um objeto em uma classe (PASSOS, 2000, p. 26). 
 

As estratégias de processamento visual podem ser, então, um recurso enriquecedor, 

pois podem favorecer o surgimento de um número maior de respostas corretas, enquanto 

que as estratégias não visuais permitem mais erros. Parece essencial, então, que haja uma 

preocupação em promover situações em que os alunos sejam orientados para a percepção 

de regularidades, com vistas ao estabelecimento ou à identificação de critérios para essa 
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organização. Depois de discutirem os critérios de classificação que nortearam as 

disposições propostas, os alunos podem, por exemplo, preencher um quadro em que se 

cruzam os elementos obtidos através da manipulação dos objetos estudados e das 

discussões feitas. A partir dos quadros, o professor pode propor questionamentos. Por 

último, o aluno poderá redigir suas conclusões (REZI, 2001). 

Segundo Pais (1999, p.12), nas atividades de ensino da geometria, envolvendo o uso 

de materiais concretos, “o suporte da materialidade permite responder aos movimentos 

coordenados tanto pelo tato como pela visão.” 

 
No entanto, não basta que o professor apenas mostre ou manipule sozinho o 

material. O aluno precisa do contato direto com o material utilizado, para que este não se 

torne apenas um adorno para a aula. 

Segundo Gazire (2000), 
para muitos professores, o material didático é apenas um elemento motivador a 
ser usado em sala de aula e não um deflagrador de idéias (sic) matemáticas. 
Outros, inclusive, consideram que ver o material nas mãos do professor é 
suficiente para o aluno aprender. Estas idéias (sic), aliás, são bastante difundidas 
entre os professores de matemática (fatos que descobrimos através de relatos em 
encontros profissionais) (GAZIRE, 2000, p.185-186). 
 

Concordando com Gazire (2000), Viana (2004) afirma que é necessário organizar 

o processo de assimilação do estudante, garantindo os três componentes funcionais em 

toda atividade docente: 

o orientador (orientação completa, geral, que regule a atividade do aluno de 
forma independente,sem substituir nunca a atividade do aluno), o executor (o 
professor deve selecionar ou elaborar atividades tarefas problemas, de acordo 
com o conteúdo e as habilidades que pretende formar), e  de controle (aqui o 
professor deve indicar as formas de avaliação, de modo que se criem as 
condições correspondentes para sua formação, bem como a formação do 
autocontrole e a auto-avaliação por parte do aluno) (VIANA, 2004-b, p. 15-16). 
 

É importante, então, que o professor, nas atividades de geometria, trabalhe com 

objetos e com figuras, deixando que os alunos manipulem o material. O professor poderá, 

através das discussões propostas, auxiliar os alunos a formarem imagens mentais. Convém 

lembrar, no entanto, que, segundo Viana, (2000, p.33), “objetos e figuras são apenas 

representações dos conceitos. Ficar preso a essas representações é impedir que o aluno 

alcance níveis mais altos de conceituação.” Após o trabalho com o uso de material 

concreto, chegará um momento em que o aluno não mais precisará dele, pois já terá 

conseguido abstrair os conceitos ali presentes e será capaz de executar as atividades apenas 

com o uso das imagens mentais que foram construídas. 
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No contexto desse ensino de geometria, poderão ser feitas diversas propostas para a 

realização das atividades, com ênfase no uso de materiais concretos, construção de 

"poliedros", podendo, assim, abrir novos caminhos para o ensino de formas de demonstrar. 

O aluno que tiver oportunidade de desenvolver os conceitos a partir de atividades concretas 

adequadas a cada nível de pensamento geométrico poderá se desenvolver melhor e terá 

mais facilidade para progredir para um nível subsequente. Quando ele chegar numa etapa 

que exigirá dele uma grande capacidade de abstração e dedução, ele terá condições de 

desenvolver com mais segurança o que for proposto. 

Viana (2000), enfatiza que  

o conhecimento lógico matemático é obtido através das abstrações reflexivas e 
envolve a construção de relações entre os objetos. Essas relações não existem na 
realidade externa. Se, em uma atividade de classificação, a criança reunir o 
cilindro com a esfera porque ambos podem rolar, essa relação foi feita pela 
criança através da abstração reflexiva. Outro exemplo seria a comparação de 
áreas de retângulos e paralelogramos por compensações de superfícies e a 
generalização decorrente da coordenação dessas ações (VIANA, 2000, p.17). 
 

O aspecto a ser enfatizado aqui é a importância de atividades em geometria que não 

envolvam operações com números, mas que concentrem a atenção nas operações 

propriamente geométricas, como estabelecer relações de congruência, semelhança e 

equivalência. Podem ser utilizados com esse objetivo: quebra-cabeças, caleidoscópios, 

construção de sólidos e maquetes, geoplano, entre outros. 

Através do uso de um material concreto adequado ao nível de pensamento 

geométrico no qual o aluno se encontra, uma mesma ideia pode ser analisada sob vários 

enfoques diferentes, possibilitando o estabelecimento de relações entre os diversos 

significados dessa ideia. Na geometria, as construções com instrumentos, as atividades 

com medidas, e todas as atividades que partem do experimental são fundamentais para 

começar a trilhar um caminho para maiores formalizações. A reflexão do aluno sobre cada 

tema ou conceito estudado deve ser estimulada a partir de análises, argumentações, 

generalizações, comparações e construções. Inúmeras situações, entretanto, apresentam 

erros de conceitos matemáticos por parte do aluno. Muitas atividades proporcionam, 

segundo Passos (2000, p. 26), “padrões de representação que implicam em uma distorção 

da compreensão do conceito pelo aluno”. 

Diante do exposto, é imprescindível que o aluno possa, através de atividades e 

recursos variados, desenvolver sua criatividade, sua percepção geométrica para ficar mais 

preparado para o entendimento de conceitos e fórmulas que aprenderão em séries 

subsequentes, como por exemplo, o conceito de área. 
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Sabe-se que, algumas vezes, os conceitos de área e perímetro são abordados na 

escola de modo superficial, até mesmo em livros didáticos. Geralmente são trabalhados 

simultaneamente, o que pode gerar confusão se forem abordados mecanicamente. No 

entanto, alguns livros didáticos atuais apresentam atividades envolvendo os conceitos de 

área e perímetro desde as séries iniciais, de um modo a não gerar ambiguidade na 

compreensão desses conceitos. Caso isso não aconteça, o professor dos anos finais do 

Ensino Fundamental ou mesmo do Ensino Médio deve fazer a retomada desses conteúdos. 

Adolescentes, assim como as crianças, gostam de atividades lúdicas, nas quais podem usar 

barbantes, dobraduras, colagens, palitos e canudos. De acordo com Passos (2000, p. 35), 

“atividades enfatizando as transformações geométricas no plano, como rotação, reflexão e 

translação são importantes”, pois através delas, os estudantes podem vir a compreender 

novos conceitos ou aperfeiçoar os conceitos que já possuíam. 

Pais (1999) ressalta que o objeto e o desenho constituem recursos materiais 

auxiliares à construção de um conhecimento de natureza experimental, cujo caráter 

intuitivo pode ser muito construtivo para quem aprende. Muitas vezes, no estudo de áreas, 

o cálculo é o único aspecto que é abordado e é considerado o único que importa. O uso de 

fórmulas quase sempre é priorizado e, na maioria dos casos, ocorre apenas uma mera 

repetição dos passos que o professor já ensinou.  

Cada professor poderá criar, com certeza, outras motivações para o ensino da 

geometria, articulado às demais disciplinas e ao projeto pedagógico da escola. Várias 

atividades permitem explorar os conceitos de área e perímetro com um caráter mais 

investigativo, estimulando a habilidade de estimar, de criar novos registros e de perceber as 

diferenças entre esses dois conceitos. 

Como já afirmado anteriormente, estímulos visuais e objetos que podem ser 

manipulados podem ser catalisadores no processo de construção de imagens mentais. 

Quando o aluno for capaz de construir mentalmente um objeto geométrico e analisar as 

suas propriedades, terá condições para resolver os problemas propostos. Vale ressaltar que 

a perfeição absoluta de entidades geométricas, como retas, círculos, quadrados e outros, 

somente pode ser considerada em sentido conceitual, que exigirá do aluno uma grande 

capacidade de abstração. Segundo Passos (2000, p. 105), “estas entidades geométricas não 

têm correspondentes materiais genuínos”, ou seja, não existem na realidade, mas podem 

ser representadas por algo que sugira a ideia que cada um representa. A referida autora 

ainda ressalta que, no cotidiano escolar, “o objeto e o desenho constituem-se em recursos 
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materiais auxiliares à construção de um conhecimento de natureza experimental e, por si 

mesmos, não caracterizam as noções geométricas”. 

Ao atingir um nível de abstração maior, o aluno será capaz de realizar atividades sem 

o uso de recursos materiais, podendo, inclusive, lembrar-se de objetos que não estão mais à 

vista, estabelecendo relações entre estes e outros. De acordo com Passos (2000), 

tal recurso é comumente usado em atividades geométricas, tendo em vista a 
natureza da organização do conhecimento geométrico, que se fundamenta na 
identificação de características, a princípio, visuais, mas que acabam definindo-
se como conceitos e relações abstratas (PASSOS, 2000, p. 99). 
 

Muitos professores querem trabalhar a geometria de modo mais formal e rigoroso. 

No entanto, para que o ensino de geometria chegue a um nível formal, com demonstrações 

rigorosas, é necessário que haja primeiro a preocupação em relação ao desenvolvimento de 

habilidades que levem o aluno a atingir essa maturidade geométrica, conforme os estudos 

de van Hiele. 

Muitas vezes, no entanto, não é o que ocorre quando se ensina geometria. Passos 

(2000), afirma que  

Segundo Gravina (1996), os livros didáticos iniciam o estudo da geometria com 
definições, nem sempre claras, acompanhadas de desenhos bem particulares, 
como, por exemplo, quadrados com lados paralelos às bordas da folha de papel, 
retângulos sempre com dois lados diferentes, alturas em triângulos sempre 
acutângulos, etc. Esse fato condiciona os alunos a não reconhecerem desenhos 
desses mesmos objetos geométricos quando em outra situação (PASSOS, 2000, 
p. 37). 
 

Ainda segundo Passos (2000), “o indivíduo precisa ir além do estágio de imagens 

como base de pensamento da representação, e precisa ser capaz de formar e transformar 

figuras espaciais”. 

A escolha das atividades e de materiais convenientes é, portanto, um ponto 

importante no trabalho de sala de aula, mas não se sustenta se o professor não proporcionar 

um espaço de respeito e troca efetiva entre ele e seus alunos, espaço este que permitirá ao 

aluno uma construção mais sólida dos conceitos estudados. 

Ao construir um espaço onde o aluno pode criar, manipular, argumentar e enfrentar 

situações diversificadas, o professor estará contribuindo para a formação de conceitos pelo 

aluno, de forma efetiva. Não ocorrerá apenas uma aprendizagem momentânea, onde o 

aluno só repete o que o professor fez, mas uma aprendizagem consistente, que o aluno 

utilizará sempre que for necessário, atingindo, assim, um alto nível de pensamento 

geométrico (PASSOS, 2000). 
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2.3. O Geoplano  
 

Este item pretende apresentar e analisar o Geoplano, por ter sido este o material 

escolhido para o trabalho com áreas de polígonos planos. O primeiro contato da 

pesquisadora com o Geoplano foi numa oficina trabalhada dentro da disciplina de 

Etnomatemática, no primeiro semestre do curso de Mestrado, em 2008. A escolha desse 

material se deu pelo seguinte motivo: a pesquisadora observou que, mesmo para alunos de 

Mestrado, o Geoplano se apresentava como um recurso divertido, estimulante e que 

possibilitava discussões muito ricas acerca das características dos polígonos que eram 

construídos. Como na época dessa disciplina, o tema da Pesquisa ainda não estava 

totalmente fechado, foi perceptível a possível contribuição desse recurso, uma vez que foi 

considerado pela pesquisadora que ele seria muito bem recebido pelos alunos do Ensino 

Médio. 

De acordo com Gelsa Knijnik (2004), “o material foi criado pelo professor Dr. Caleb 

Gattegno, do Institute of Education, London University, em 1961”. A partir deste, muitos 

outros pesquisadores em Educação Matemática passaram a utilizar o Geoplano como uma 

ferramenta para o ensino de Geometria plana elementar, para o ensino de frações, dentre 

outros. 

Segundo Leonardo Assis (2006), o Geoplano é um instrumento educacional simples, 

composto por uma base em formato geométrico com supinos, formando uma malha 

(normalmente composto por uma base de madeira e com pregos formando sua malha). 

De acordo com Rosa Maria Machado (1993), o 

Geoplano é um recurso didático-pedagógico, dinâmico e manipulativo 
(construir, movimentar e desfazer). Contribui para explorar problemas 
geométricos e algébricos, possibilitando a aferição de conjecturas e podendo-se 
registrar o trabalho em papel quadriculado. Além disso, o Geoplano facilita o 
desenvolvimento das habilidades de exploração plana, comparação, relação, 
discriminação, seqüência (sic), envolvendo conceitos de frações e suas 
operações, simetria, reflexão, rotação e translação, perímetro, área. O Geoplano 
é um meio, uma ajuda didática, que oferece apoio à representação mental e uma 
etapa para o caminho da abstração, proporcionando uma experiência geométrica 
aos participantes (MACHADO, 1993, p.1). 
 

O Geoplano é, diante do exposto, um recurso a mais para auxiliar os alunos no que 

tange à visualização. Muitas vezes, as formas geométricas não se encontram nas mesmas 

posições em que elas são costumeiramente apresentadas em sala de aula. O Geoplano pode 

contribuir para a compreensão de tais formas. Apesar de todas as potencialidades que ele 

apresenta, de acordo com Knijnik (2004), o uso do Geoplano ainda é restrito. Vários 

motivos são citados, como por exemplo, o custo do material, o peso dos tabuleiros, que 
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dificulta o transporte e até o fato dos pinos poderem ferir os alunos. No entanto, o 

Geoplano, quando utilizado, possibilita diversas oportunidades de interação entre os alunos 

e de construção do conhecimento geométrico. 

O Geoplano pode ser encontrado em diversos modelos. A malha mais comum é a 

quadriculada. Existem, porém, outros tipos de malhas: a trelissada, a circular e a oval, 

dentre outras, conforme figura 1 a seguir: 

 

 

Figura 1: Modelos de Geoplano. Fonte: Machado (1993, p.2) 

 

Como não era possível trabalhar com todos os tipos de Geoplano, até mesmo por 

uma questão de tempo, foi adotado para esta pesquisa o Geoplano quadrado, por ser 

considerado pela pesquisadora como o mais adequado para o estudo de áreas de polígonos 

planos. Assim, foram confeccionados quinze tabuleiros de madeira, cada um tendo as 

seguintes dimensões: 50 cm de comprimento, 50 cm de largura e 15 mm de altura. O 

Geoplano pode apresentar apenas os pontos na malha (formados pelos pregos) ou também 

ser quadriculado. No caso específico dessa pesquisa, o tabuleiro foi riscado com uma 

régua, com quadrinhos de 3 cm x 3 cm e com uma margem de 1 cm de cada lado. Em cada 
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interseção dos quadradinhos, foi colocado um prego, totalizando 289 pregos em cada 

tabuleiro. Foi estabelecido com os alunos que cada quadradinho do Geoplano constituía 

uma unidade de área. Cada Geoplano tinha, portanto, uma área total de 256 unidades de 

área. Essas dimensões foram adotadas porque um Geoplano grande possibilita diversas 

construções, sem ter que desfazer as anteriores e é mais indicado para trabalhos em grupo. 

No entanto, podem ser construídos Geoplanos com quaisquer dimensões. 

Para utilizá-lo, são necessários elásticos, de preferência coloridos, do tipo de 

borrachas de prender dinheiro, usadas pelos bancos, que servirão para a construção dos 

polígonos. 

Na apresentação do material para o aluno, é importante deixar que eles 

primeiramente manipulem livremente o material, para depois dar início às atividades 

específicas. Isso pode ser feito através de um desenho livre, no qual o aluno pode criar as 

figuras que quiser, explorando a sua criatividade. 

Durante as atividades com o Geoplano, podem também ser abordados outros 

conceitos que se fizeram necessários para a compreensão e resolução dos desafios 

propostos, como, por exemplo, paralelismo, perpendicularidade, semelhança e simetrias, 

que podem ser úteis na realização das atividades referentes ao conceito de área, que é o 

foco desse trabalho. 

O Geoplano pode permitir ao aluno uma forma de estudar a matemática numa 

proposta mais livre, praticando, discutindo e descobrindo propriedades a partir de situações 

que permitem a investigação e a constante experimentação. 

Desta forma, o ensino aprendizagem da matemática através da experimentação e 

utilização de materiais concretos, como o Geoplano, se tornaria para o aluno um processo 

contínuo de verificação do que ele já aprendeu e do que ainda precisa aprender.  

O Geoplano, dentro dessa proposta, pode ser um catalisador na construção de novos 

conceitos e também servir para a consolidação de conceitos já estudados anteriormente 

pelo aluno, permitindo que ele avance nos níveis de pensamento geométrico e seja mais 

participativo e autônomo. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 
 
 

O USO DE SOFTWARES NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA 
 

Este capítulo apresenta um estudo da utilização de softwares educativos 

(educacionais), objetivando evidenciar as possíveis contribuições pedagógicas dessa 

ferramenta para a construção e compreensão de conceitos geométricos, enfatizando os 

limites, as potencialidades e as possibilidades desses ambientes computacionais na 

exploração e construção de conceitos geométricos. Investiga algumas evidências de como 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC, segundo Silvana Claudia Santos, 

2006) interferem no processo de investigação dos conceitos geométricos, com ênfase no 

uso de softwares de geometria dinâmica (SGD, segundo Santos, 2006). 

 

3.1. O Uso de Softwares Educacionais 
 

Na sociedade atual, a Matemática é cada vez mais solicitada para descrever, modelar 

e resolver problemas nas diversas áreas da atividade humana. Apesar de permear 

praticamente todas as áreas do conhecimento, nem sempre é fácil mostrar ao estudante 

aplicações atraentes e realistas dos temas a serem abordados ou motivá-los com problemas 

contextualizados. O professor, quase sempre, encontra dificuldades para realizar essa tarefa 

e busca constantemente ter acesso a atividades e recursos que ampliem seus horizontes e 

aprofundem seus conhecimentos (ROSANA GIARETTA SGUERRA MISKULIN, 1994). 

Dessa forma, inserir o conteúdo num contexto mais amplo, provocando a curiosidade 

do aluno, pode ajudar a criar uma base para um aprendizado mais sólido, o qual pode ser 

alcançado através de uma real compreensão dos processos envolvidos na construção do 

conhecimento. 

A inquietação em se resgatar o ensino de Geometria tem levado muitos profissionais, 

sejam professores ou pesquisadores, a se dedicarem à preparação e implementação de 

alternativas que procurem auxiliar o aluno na superação das dificuldades. Isto ocorre, tanto 

na escola básica como em outros níveis de ensino, através do desenvolvimento de 

atividades que valorizem a investigação e que possibilitem aos alunos criar conjecturas e 

realizar descobertas (GAZIRE, 2000).  

Tais alternativas incluem os softwares educacionais, os quais são utilizados com o 

intuito de tornar a aula mais dinâmica, desenvolvendo a autoconfiança, a organização e o 

senso cooperativo. As novas demandas de como aprender a lidar com os computadores, 
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administrar o seu uso, procurar softwares para equipá-los, incorporados às questões 

associadas ao próprio ensino, como preparar material didático, por exemplo, se torna um 

novo desafio para os professores (VIANA, 2004-a). 

É necessário, então, considerar o novo cenário educacional que se estabelece a partir 

da entrada da tecnologia informática. A partir da década de 1990, os microcomputadores 

passaram a ser utilizados como recurso para auxiliar os professores na sua prática de sala 

de aula. Hoje, o computador já está na maioria das escolas, seja pela iniciativa de algum 

professor ou por influência de programas governamentais. 

O Governo Federal, por exemplo, executa e apóia (sic) ações de inclusão digital 
por meio de diversos programas e órgãos, como: Casa Brasil, Centros de 
Inclusão Digital, Computador para Todos, Centros Vocacionais Tecnológicos 
(CVT), Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), Maré - 
Telecentros da Pesca, Observatório Nacional de Inclusão Digital, Pontos de 
Cultura - Cultura Digital, Programa Banda Larga nas Escolas, Programa 
Computador Portátil para Professores, Programa Estação Digital, Programa 
Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades, Programa SERPRO de 
Inclusão Digital (PSID), Programa Nacional de Informática na Educação 
(ProInfo), Projeto Computadores para Inclusão, Quiosque do Cidadão, 
Telecentros Banco do Brasil, Territórios Digitais, Telecentros de Informação e 
Negócios (TIN) e Projeto Um Computador Por Aluno (UCA) (BRASIL, sd, sp). 
 

Nos últimos anos, em parceria com ministérios, governos estaduais, municipais, 

organizações não-governamentais e empresas, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

tem investido na implementação de Laboratórios de Informática nas escolas públicas. 

Entretanto, a simples presença de ambientes computadorizados nas escolas não garante que 

estejam sendo integrados com as práticas pedagógicas. 

Para Débora Ota (2004),  

O simples fato de realizar a aquisição e a instalação de computadores nas 
escolas, dizer que se está capacitando professores através de cursos de 
informática, talvez não garantirão que, efetivamente, os alunos dessas 
instituições tenham acesso a esses recursos ou que estes irão contribuir, de fato, 
para seus aprendizados. É necessário que, além de existir a iniciativa deste setor, 
haja um projeto que estruture e garanta o bom andamento e execução dessa ação 
(OTA, 2004, p.1). 
 

Ainda segundo Ota (2004, p.4), “criar uma inovação na escola, baseada em um 

projeto de informática, requer muito mais do que apenas computadores e softwares.” 

Existir um espaço onde se acumulam computadores não denota que a chamada inclusão 

digital está acontecendo. 

Utilizar novas tecnologias em sala de aula requer do professor uma reestruturação de 

suas concepções sobre ensino-aprendizagem de Matemática. De acordo com Marcelo de 

Carvalho Borba e Miriam Godoy Penteado (2001), quando se iniciaram as discussões 

sobre a inserção de novas tecnologias na escola, houve um medo de que os computadores 
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pudessem substituir o professor, mas esse medo logo foi superado, pois o professor é peça 

chave nesse processo. Ainda segundo Borba e Penteado (2001), o professor deve relacionar 

os antigos desafios com a incorporação das novas tecnologias.  

Aspectos como incerteza e imprevisibilidade, geradas num ambiente 
informatizado, podem ser vistos como possibilidades para desenvolvimento: 
desenvolvimento do aluno, desenvolvimento do professor, desenvolvimento das 
situações de ensino e aprendizagem (BORBA e PENTEADO, 2001 p.64). 
 

O computador trouxe para a aula de Geometria outra possibilidade de manipular 

objetos geométricos. Não se trata de jogar fora lápis, papel, régua e compasso, mas de ter 

acesso a mais uma ferramenta de aprendizagem, que favorece o incremento de outros 

raciocínios. Quando usados adequadamente, esses recursos podem facilitar a construção de 

conhecimentos geométricos.  

A interface dinâmica, a interatividade que esses programas (por exemplo, o 

GeoGebra) propiciam e os recursos de manipulação e movimento das figuras geométricas 

com os quais o aluno se depara na tela do computador, podem colaborar para o 

desenvolvimento de habilidades em entender distintas representações de uma mesma 

figura, podendo alterar a forma como os alunos descobrem, por exemplo, as propriedades 

das figuras geométricas estudadas. 

Além disso, Santos (2006) afirma que os computadores favorecem os 

processos educativos que possibilitam a geração de conjecturas, a descoberta de 
resultados matemáticos desconhecidos, a possibilidade de testar modos 
alternativos de coletar resultados, a chance de proporcionar novos experimentos, 
enfim, em um modo diferente de aprender Matemática (SANTOS, 2006, p.22). 
 

Nos ambientes de geometria dinâmica, com a possibilidade de mover e analisar o 
objeto estudado sob diversos ângulos, os estudantes têm a possibilidade de descobrir e 
explorar as propriedades do objeto, podendo fazer experimentações, comparações, testar 
hipóteses, ampliar estratégias, argumentar e deduzir. 

Giácomo Cannone (1993), por sua vez, diz que 
 

nesse contexto, a utilização das novas tecnologias surge como um fator a mais a 
ser considerado na tarefa profissional docente e exige dos profissionais que se 
perguntem sobre o conjunto de competências, saberes, habilidades e destrezas 
que necessitam para desempenhar seu trabalho com eficácia e satisfação 
(CANNONE, 1993, p.123). 
 

O computador é, portanto, uma ferramenta que pode auxiliar na aprendizagem dos 

alunos, pois carrega consigo variadas possibilidades de exploração e experimentação, 

muitas vezes difíceis ou até mesmo impossíveis de serem realizadas somente com o uso de 

régua e compasso. Porém, muitas escolas o utilizam inadequadamente ou ainda não 
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dispõem dessa tecnologia, principalmente as de ensino público, pois às vezes, faltam 

capacitação e manutenção dos laboratórios.  

Os problemas ligados à presença das novas tecnologias são muito variados e 

complexos, podendo ser de ordem institucional, por falta de recursos na escola ou até 

mesmo de ordem pessoal, por falta de preparo dos profissionais da educação frente a essas 

novas tecnologias. Além disso, muitas escolas ainda não têm infraestrutura técnica para 

desenvolverem esses programas. É preciso oferecer ferramentas adequadas para o 

professor trabalhar e ambientes de aprendizagem que propiciem a interação entre eles e os 

alunos (VIANA, 2004-a). 

Torna-se necessário ressaltar que, em todo processo de transformação, surgem 

dificuldades e problemas. Seria necessário, inicialmente, adquirir essas novas tecnologias 

e, consequentemente, habilitar professores para lidar com esses novos procedimentos de 

obtenção de conhecimento que o mundo tecnológico engloba, para que assim seja plausível 

adotar o uso desses softwares. 

Em relação à introdução de softwares educacionais na escola, Cannone (1993) afirma 

que 

sua introdução na escola supõe um desafio para os professores e um novo 
impulso na área da Matemática, tanto na maneira de ensinar, como na própria 
seleção dos conteúdos, além de implicar em uma necessária adequação de seus 
conteúdos para o uso funcional desses meios tecnológicos (CANNONE, 1993, 
p.118).  
 

É necessário ressaltar, no entanto, que existem escolas que possuem computadores, 

mas a sala de informática é subutilizada. A integração das TIC na prática do professor de 

matemática ainda não se constitui em uma ação legitimamente expressiva. Percebe-se que 

o uso dessas tecnologias vem ocorrendo de forma lenta, muitas vezes sendo utilizada 

apenas na perspectiva de aplicação de um conteúdo anteriormente aprendido pelo aluno 

(BOLGHERONI e SILVEIRA, 2008). 

O computador pode ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem de duas 

formas. Na primeira, o computador ostenta o papel de máquina de ensinar. O aluno 

aprende a selecionar as teclas corretas para fazer uma ação, mas não necessariamente 

interfere no processo. Muitas vezes, o que ocorre é apenas uma repetição mecânica de 

passos, não havendo compreensão do que está sendo construído (SANTOS, 2006).  

Na segunda, é o aluno que determina as ações que o computador irá realizar, 

analisando cada parte do processo. Nesse caso, é o aluno quem deve passar as informações 

para a máquina. De acordo com Santos (2006, p.22), “ao mesmo tempo que a mídia 
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condiciona a forma como determinadas ações são desenvolvidas, o usuário é que decide o 

que fazer”. Esses softwares proporcionam condições para o aluno solucionar problemas ou 

desempenhar tarefas como desenhar, escrever, entre outras, podendo, assim, representar 

suas ideias para o computador.  

Ota (2004) afirma que  

a principal preocupação neste processo é a maneira de “estimular os jovens” a 
pensar, buscar, selecionar e construir novas idéias (sic) e conhecimentos através 
desse meio (o computador) e assim formular sua significação de acordo com 
seus interesses e necessidades (OTA, 2004, p.4). 
 

É um ambiente favorável à aprendizagem da Matemática, pois o aluno, ao programar 

o computador para construir, por exemplo, um retângulo, deve pensar nas propriedades 

intrínsecas dessa figura. 

Miskulin (1994), por sua vez, diz que 

é importante propiciar nesse ambiente a integração entre o concreto, o semi-
concreto, representado pelos esquemas auxiliares, diagramas e desenhos feitos 
pelos próprios alunos, e o "abstrato"(...). Nesse contexto podemos explorar a 
autonomia, ou seja, o senso crítico e o potencial de resolução de problemas nas 
crianças (...). E ainda explorar a cooperação e a competição, as regras do jogo e 
outros aspectos relevantes que Piaget e seus colaboradores apontam em seus 
estudos (MISKULIN, 1994, p.134). 
 

A existência desses diversos modos de empregar o computador traz uma variedade 

de experiências, e a decisão por uma ou por outra provoca a necessidade de analisar as 

variáveis que interferem no processo de ensino-aprendizagem. As novas tecnologias 

surgem, condicionando a cultura e os saberes, e, em decorrência, transformam a realidade 

social.  

Apesar do panorama apresentado anteriormente, existem professores de matemática 

utilizando, na sua prática de ensino, ferramentas das tecnologias de informação e 

comunicação, incluindo softwares e jogos educativos próprios para a sua disciplina. Essas 

tecnologias proporcionam mudanças no ensino da matemática de modo inovador, 

reforçando a importância da utilização de novas maneiras de representação, diminuindo o 

uso de processos repetitivos que auxiliam apenas nos cálculos e não na compreensão. 

Para Cannone (1993), 
 

As novas tecnologias são recursos que complementam, motivam mais a 
aprendizagem e não tiram o tempo do ensino da matemática. Essas mudanças 
supõem, de fato, um novo papel dos professores, que devem deixar de ser o 
centro controlador do conhecimento, passando a ajudar o aprendiz, a saber, quais 
são as questões que se deve perguntar, a buscá-las, utilizá-las e avaliá-las. O 
mais difícil será motivar, envolver o estudante para que ele queira se envolver, 
participar, e ser, assim, ao invés de espectador, um elemento ativo no processo 
de ensino-aprendizagem (CANNONE, 1993, p.146). 
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É necessário, no entanto, tentar constatar se a tecnologia é um catalisador de 

transformações na educação. Para isso, segundo Maria Cândida Müiller (2001),  

deve-se analisá-la não apenas como uma ferramenta individual, mas dentro do 
complexo da atividade educacional [...] (comunidade, indivíduos, objetivos, 
ferramentas, resultado). O efeito de uma nova tecnologia na educação será 
determinado tanto pela tecnologia utilizada pelos indivíduos para alcançar seus 
objetivos como pela existência daquelas ferramentas e estruturas na comunidade. 
A tecnologia e sua utilização, por si só, não são suficientes para determinar sua 
importância no meio educacional. O contexto e os participantes deste cenário são 
fatores fundamentais para que a tecnologia seja efetivamente um fator 
importante no processo educacional (MÜILLER, 2001, p.67). 
 

De fato, o impacto do uso dessa ferramenta no aprendizado diário dos sujeitos, 

especialmente dentro de uma sala de aula, abrange não somente alunos e professores, como 

também a sociedade de um modo geral. 

Completando, Müiller (2001) diz ainda que 
 

A perspectiva de ferramenta de mediação traz para a área de interação 
humano-computador a dimensão da cultura. A ferramenta de mediação é, 
também, uma forma de se transmitir conhecimento cultural. Ferramentas e 
formas culturalmente desenvolvidas para sua utilização modelam a atividade 
externa do individuo e, através do processo de internalização, influenciam a 
natureza dos seus processos mentais (Kaptelinin, 1996). A partir desta visão 
pode-se considerar a interação humano-computador não apenas como algo 
que ocorre entre um indivíduo e uma máquina, mas também como uma 
relação que pode ocorrer entre grupos que têm o mesmo objetivo e o 
computador (MÜILLER, 2001, p.69). 
 

Assim, considera-se que o uso de computadores e calculadoras gráficas proporciona 

a alunos e professores a oportunidade de trabalhar de forma ativa e eficaz a Geometria, 

permitindo que novos problemas sejam formulados e resolvidos. 

Santos (2006) afirma que  

Em geometria essa possibilidade de variar medidas, animar, movimentar, arrastar 
uma construção geométrica é o que se entende por experimentação. Tendo em 
vista as possibilidades das TIC neste processo, acredito que a experimentação é 
qualitativamente diferente dependendo da mídia. Os SGD, por exemplo, 
potencializam a abordagem experimental e criam novas possibilidades no 
processo investigativo (SANTOS, 2006, p.24). 
 

Diante disso, a geometria pode ser considerada uma área propícia para um ensino 

que enfatize a exploração de situações matemáticas a partir de uma abordagem 

experimental com o uso de novas tecnologias. 

Miskulin (1994) ressalta que, 

em outras palavras, os procedimentos computacionais representam os dois 
movimentos inerentes ao processo mental do sujeito: a estratégia que o sujeito 
"montou" para realizar a tarefa (movimento top-down); e os limites necessários 
do ponto de vista quantitativo – propriedades matemáticas inerentes às peças 
como, por exemplo, medidas dos lados das peças, relação entre os ângulos, 
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noções sobre deslocamento entre outras (movimento botton-up) (MISKULIN, 
1994, p.142). 
 

Os SGD permitem, principalmente, o acesso à visualização, devido aos recursos que 

dispõe. A respeito dessa característica dos softwares, Santos (2006, p.25), afirma que “a 

então chamada geometria dinâmica é um (...) desenho geométrico (...), mas com uma 

dimensão dinâmica que potencializa a investigação e amplia as possibilidades de 

exploração dos conceitos geométricos”. 

Será apresentado, a seguir, o conceito que Guilherme Henrique Gomes Silva (2008) 

atribui a esse tipo de software. Ele define softwares de Geometria Dinâmica como 

aqueles capazes de construir e manipular objetos geométricos na tela do 
computador. Além disso, o que diferencia um software de Geometria Dinâmica 
dos demais é a possibilidade de “arrastar” a figura construída utilizando o mouse. 
Esse procedimento permite a transformação da figura em tempo real. Softwares 
deste tipo possibilitam trabalhar com Geometria Euclidiana Plana, Geometria 
Não-Euclidiana e Geometria Analítica, sendo possível também tratar de alguns 
assuntos não-geométricos, como funções, por exemplo (SILVA, 2008, p.5). 
 

Segundo Rodrigo César Ribeiro e Carmem Rosilene Vieira (2009, p.5), “um 

software de geometria dinâmica possibilita ao aluno compreender demonstrações, explorar 

e descobrir formas de resolver os problemas, além de visualizá-lo por vários ângulos.” 

Ainda mais, Miskulin (1994) afirma que 

o sujeito não perde de vista, mesmo inconscientemente, a sua planificação, ou 
seja, a representação do quadrado na tela, representação essa, que deve ser 
flexível o suficiente para que o sujeito possa adequá-la às transformações 
possíveis que os aspectos da realidade impõem aos objetivos propostos 
(MISKULIN, 1994, p.143). 
 

Quanto ao uso de softwares educacionais como ferramenta para o ensino e 

aprendizagem de geometria, na visão de Bolgheroni e Silveira (2008, p.5), “o uso de 

softwares de geometria dinâmica, no processo de ensino-aprendizagem em geometria pode 

contribuir em muitos fatores, especificamente no que tange à visualização geométrica” 

(BOLGHERONI e SILVEIRA, 2008). 

Santos (2006), por sua vez, acredita que ainda haja uma polêmica em relação a esse 

tema, mas é possível observar variações: 

Apesar de ainda existir uma polêmica com relação a este tema (...), com estes 
softwares é possível investigar diferentes variações de uma construção 
geométrica e, conseqüentemente (sic), inferir propriedades, chegar a 
generalizações e verificar teoremas. Devido à natureza indutiva do SGD, novas 
possibilidades experimentais e teóricas podem ser exploradas, uma vez que com 
esta tecnologia a elaboração de conjecturas e suas respectivas justificativas 
podem ser favorecidas. Desse modo, é possível estabelecer uma importante 
discussão acerca das possibilidades da inclusão de SGD no contexto educacional 
em seus diferentes níveis (Santos, 2006, p.33). 
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Ainda segundo Santos (2006, p.81), “a geometria exige certa capacidade visual e 

muitas vezes se não for possível criar uma imagem mental dos objetos geométricos, a 

dificuldade para justificar ou validar os resultados obtidos poderá ser maior.” Ela ainda 

ressalta que, ao analisar a construção feita com a ajuda do software, os alunos observam 

que é possível encontrar regularidades, mesmo modificando, por exemplo, medidas como 

altura, lado e volume dos sólidos geométricos. Miskulin (1994, p.144) afirma que o 

ambiente computacional proporciona “uma outra maneira do sujeito representar o seu 

problema”.  

 Miskulin (1994), também relata que alguns 

fatos evidenciam a potencialidade e as idéias (sic) poderosas do ambiente 
computadorizado (...), pois este está sempre sugerindo ao sujeito aquisição de 
novos conhecimentos e proporcionando condições de reelaboração de suas 
estratégias, criação de heurísticas e, finalmente, possibilitando a construção de 
novas idéias (sic). Esse paradigma se distingue como ferramenta educacional 
pelos seus aspectos interativos que proporcionam aos usuários a geração de 
novos problemas e de novas possibilidades de resolução, constituindo dessa 
maneira um artefato metodológico poderoso para se compreender o processo de 
raciocínio em situações práticas de resolução de problemas (MISKULIN, 1994, 
p.236). 
 

No entanto, educar em uma Sociedade da Informação é muito mais do que habilitar 

pessoas para o uso das novas tecnologias.  Torna-se necessário formar os sujeitos 

envolvidos, de maneira a prepará-los para a contínua e rápida transformação do 

conhecimento científico e tecnológico. As transformações de metodologia se fazem 

necessárias, especialmente no ensino de Matemática, pois o uso da tecnologia em sala de 

aula, como já foi mencionado, além de ampliar as possibilidades de aprendizado pode 

favorecer o trabalho colaborativo entre estudantes e professores. A mediação do professor 

se torna muito mais necessária durante o processo de aprendizagem e, consequentemente, 

os educadores matemáticos precisam rever e avaliar suas metodologias de ensino e teorias 

de trabalho, adequando-os aos avanços da Ciência e da Tecnologia. 

Além de flexibilizar as fronteiras existentes entre as disciplinas, o uso de softwares 

educacionais pode permitir ao aluno a complementação de seus conhecimentos de 

geometria, a visualização e o entendimento de conceitos que antes eram apenas 

memorizados. Em todos os níveis de ensino, o software pode colaborar para a 

aprendizagem, possibilitando que os alunos aprendam mais facilmente alguns conceitos e, 

dessa forma, passem a ter mais interesse e mais participação durante a realização das 

atividades propostas pelo professor. A interação de ambientes virtuais com o mundo real 
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torna a percepção geométrica mais fascinante e instiga o processo investigativo dos alunos, 

o que pode tornar a aprendizagem mais efetiva e satisfatória. 

O computador pode, então, ser uma competente ferramenta pedagógica para cooperar 

com o professor, aperfeiçoando o processo de aquisição do conhecimento, através do 

cooperativismo, do coletivismo e da socialização.  

 

 
3.2. O Software GeoGebra 
 

Este item pretende apresentar e analisar um software de geometria dinâmica 

específico: o  GeoGebra, por ter sido este software o escolhido para trabalhar com os 

participantes do projeto. 

O GeoGebra é um software matemático, de acesso livre e gratuito, disponível para 

download na versão 3.2.0.0 no endereço www.geogebra.org/download/install.htm. (para 

fazer a instalação é necessária a instalação do Java versão 6u14 disponível para download 

em: www.java.com/pt_BR/download/windows_manual.jsp? locale=PT 

BR&host=www.java.com). 

Esse software foi desenvolvido pelo professor Markus Hohenwarter em 2001, na 

Universidade de Salzburg.  É um software desenvolvido para a educação matemática que 

permite trabalhar com conteúdos geométricos e algébricos. Suas ferramentas permitem 

criar objetos matemáticos de forma instantânea sem necessitar do uso de algum 

procedimento usual de construção.  

Foi criado para o ensino de cálculo, álgebra e geometria. Utiliza-se da geometria 

dinâmica para a construção de objetos geométricos, admite também a construção de 

gráficos por meio de variáveis e equações, ou seja, utiliza a equação (álgebra), encontra as 

raízes (cálculo) e constrói o gráfico (geometria). Esse programa também realiza cálculos de 

derivadas, integrais, sistemas lineares, e muitos outros conteúdos da disciplina. 

Completando, Rejane de Cássia de Almeida e Vieira (2009, p.8), afirmam que ele 

“permite a construção de gráficos através de equações algébricas, proporcionando aos 

alunos uma melhor visualização dos exercícios sugeridos e ainda admite a manipulação das 

construções já realizadas”. 

Segundo Santos (2006, p.9), “[...] no GeoGebra podemos fazer representações de 

pontos, vetores, segmentos, retas, circunferências, transportar distâncias, tirar paralelas e 

perpendiculares e construir gráficos.” Permite também que essas construções não fiquem 
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estáticas, elas podem ser movidas e/ou alteradas sob o comando do aluno que o utiliza. Isso 

lhe possibilita a percepção dos aspectos que variam nos objetos estudados e das 

regularidades que surgem ao longo da execução da atividade. 

O software possui duas janelas, uma de geometria e uma de álgebra. Cada 

expressão apresentada na janela de álgebra corresponde a um objeto na janela de geometria 

e vice-versa, o que permite ao usuário começar os processos por onde quiser: ora pela 

geometria, ora pela álgebra. É importante ressaltar que a parte algébrica da tela é 

subdividida em mais duas partes: “objetos livres” e “objetos dependentes”, nas quais os 

objetos são destacados quanto à possível dependência que um tem em relação ao outro. 

A seguir, é apresentada, na figura 2, a tela principal do GeoGebra: 

 

Figura 2 - Tela principal do GeoGebra. Fonte: Software GeoGebra 

A tela, como se pode ver, apresenta uma barra de Menu na parte superior. Conta, 

também, logo abaixo, com uma barra de ferramentas com mais de 50 (cinquenta) botões 

distribuídos em 11 (onze) caixas que facilitam o manuseio do programa. Na parte inferior 

da tela do GeoGebra, há um campo de entrada, no qual se aplicam os comandos que 

definirão os objetos tanto na parte gráfica quanto na parte algébrica. No lado direito 

inferior, encontra-se a caixa de comandos. 

Através do uso dos recursos disponíveis no GeoGebra, o aluno pode examinar os 

objetos construídos, testando conjecturas que poderão ser validadas ou não. 

Santos (2006) afirma que 
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Em conseqüência (sic) da investigação com SGD, um ambiente com 
características próprias é criado, no qual as construções podem ser submetidas à 
prova do arrastar, do dinamismo, do movimento, da animação, de modo que as 
propriedades e conjecturas formuladas poderão ser testadas para vários casos e 
validadas ou refutadas (SANTOS, 2006, p.38). 
 

O GeoGebra permite ao usuário manipular os objetos, de forma conveniente, 

gerando discussões a respeito do que está sendo estudado, durante o desenvolvimento das 

atividades de geometria. Em muitos casos, a maneira como os objetos matemáticos são 

tratados e a visualização proporcionada por esse ambiente informatizado possibilita a 

aquisição e a maturação de conceitos, permitindo, inclusive, o avanço do aluno de um nível 

de pensamento geométrico para o subsequente. Pode ocorrer também evolução no uso da 

linguagem matemática adequada. 

Segundo Denise Mendes Santos e Vieira (2009, p.10), 

o dinamismo gerado pelo GeoGebra proporciona ao aluno uma melhor 
compreensão, uma vez que ele consegue visualizar o objeto geométrico em 
questão, em todos os lados, sem modificar suas medidas e propriedades, ou 
alterá-las quando for conveniente (SANTOS e VIEIRA, 2009, p.10). 
 

Muitas vezes, o aluno consegue, através do recurso tecnológico utilizado (nesse caso 

o GeoGebra), chegar à construção de uma fórmula ou compreender conceitos já estudados 

anteriormente. O ato de explorar de diferentes formas e experimentar várias possibilidades 

de manipulação de um objeto geométrico pode servir para validar determinadas 

conjecturas formuladas durante a investigação. 

Sabe-se que a aprendizagem não ocorre apenas quando se apresenta um conteúdo de 

forma organizada, nem quando os alunos apenas repetem os modelos estudados. A 

verdadeira aprendizagem só se efetiva a partir da reflexão do aluno ao se deparar com as 

várias situações que uma mesma ideia pode gerar. Atuando de forma reflexiva, o aluno 

poderá se tornar capaz de construir o maior número possível de relações entre diferentes 

objetos estudados, e entre os diferentes significados de uma mesma ideia investigada, o 

que pode ser possibilitado pelo software GeoGebra. 

A partir dessa mudança de postura, o aluno se tornará capaz de enfrentar situações 

novas e estabelecer conexões entre o novo e o conhecido. O computador e os SGD podem 

ser ferramentas de desenvolvimento e aperfeiçoamento de diversas habilidades que 

compõem o raciocínio matemático. No complexo processo de ensino e aprendizagem, um 

novo recurso e uma nova metodologia adotada pelo professor podem vir a se tornar 

grandes colaboradores para o desenvolvimento das habilidades matemáticas dos alunos. 
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Podem servir para exercitar a criatividade e a autonomia, aumentando também a 

capacidade de argumentação e dedução. 

Numa proposta que privilegia a construção do conhecimento por parte do aluno, o 

professor deve assumir um papel de colaborador, incentivador, usando o diálogo como 

ferramenta constante em sala de aula. O software GeoGebra pode, nesse contexto, ser 

aproveitado didaticamente como uma poderosa ferramenta de ensino de geometria, 

possibilitando que vários conhecimentos sejam adquiridos, reforçados ou aprofundados. 

Ao experimentar as várias facetas que o GeoGebra proporciona, o aluno pode 

compreender propriedades geométricas e entender as relações entre diversos objetos 

estudados. O referido software pode propiciar oportunidades para o desenvolvimento do 

raciocínio e para a troca de ideias, envolvendo conceitos já conhecidos e explorando novos 

conceitos, exigindo que os alunos usem raciocínio dedutivo e analisem cada possibilidade 

apresentada. Através dessa exploração, os alunos podem adquirir mais maturidade 

geométrica, atingindo níveis mais altos de compreensão. 



CAPÍTULO IV  

A PESQUISA 

O presente capítulo, inicialmente, procura situar o leitor no contexto da pesquisa, 

além do detalhamento da metodologia. Antes da elaboração da sequência de atividades, 

para serem realizadas pelos sujeitos da pesquisa, foi feita a revisão da literatura, a qual deu 

origem aos capítulos I, II e III, presentes nesta dissertação. Este capítulo inclui a proposta 

de atividades, os instrumentos da pesquisa e a população-alvo, detalhando os critérios 

usados para a composição dos grupos de pesquisa e a descrição das atividades 

desenvolvidas durante a execução da pesquisa de campo. Contém também uma primeira 

análise dos dados obtidos, feita após cada atividade. Apresenta também, ao final do 

capítulo, uma análise comparativa entre o pré-teste e o pós-teste. 

4.1. O Contexto da Pesquisa 

O projeto foi implantado na Escola Estadual Doutor Odilon Loures, que fica na 

cidade de Bocaiuva. A cidade de Bocaiuva está localizada no Estado de Minas Gerais, a 

380 km da capital Belo Horizonte e pertence ao Vale do Jequitinhonha, sendo banhada 

pelo Rio de mesmo nome. Tem uma área de 3.232,66 km2 e 46.624 habitantes (população 

estimada em 2007). A economia está baseada na Indústria, Agropecuária e Serviços, sendo 

este último o setor preponderante (BRASIL, IBGE, 2007). 

Bocaiuva faz parte da 22ª Superintendência Regional de Ensino, e, com relação ao 

Ensino Fundamental e Médio, Bocaiuva conta atualmente com 8 escolas estaduais de 

Ensino Fundamental e Médio, na sede do município e mais 3 escolas nos distritos. Tem 

ainda 6 escolas de rede privada, 25 escolas municipais e 15 creches, também mantidas pelo 

município (BOCAIUVA, 2010, sp). De acordo com o censo escolar de 2009, Bocaiuva 

tinha 819 alunos matriculados em creches, 1429 na Pré-escola, 4474 nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, 3960 nos anos finais, 2622 no Ensino Médio, 450 no Ensino Técnico 

e 490 na Educação de Jovens e Adultos (INEP, 2009). 

Com relação ao Ensino Superior, a cidade conta com uma unidade da Universidade 

Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), uma unidade da Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR) e um núcleo da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), no 

qual funcionam cursos de Química e Física. 
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4.1.1. Escola Estadual Doutor Odilon Loures 

A Escola Estadual Doutor Odilon Loures está localizada num bairro próximo ao 

centro da cidade. Atende aos alunos do próprio bairro e de alguns bairros vizinhos, 

especialmente os da região periférica. Também possui um grande número de alunos da 

zona rural, que se deslocam diariamente até a escola em ônibus da rede municipal. A 

escola foi selecionada por ser aquela na qual a pesquisadora trabalha e, por esse motivo, 

facilitaria a aceitação do trabalho de pesquisa pela direção da escola, pais e alunos. 

A escola selecionada para a pesquisa funciona em três turnos, tendo, nesse ano de 

2010, 11 turmas do Ensino Fundamental, com 351 alunos matriculados, e 6 turmas do 

Ensino Médio, com 224 alunos matriculados, no turno matutino. No turno vespertino, há 

11 turmas do Ensino Fundamental, com 313 alunos matriculados, e 2 turmas do Ensino 

Médio, com 71 alunos matriculados. No turno noturno, há 2 turmas de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), com 70 alunos matriculados, e 3 turmas de Ensino Médio, com 112 

alunos matriculados, totalizando 1141 matrículas (ESTADO DE MINAS GERAIS, 2010, 

s.p.). 

Até o ano de 2008, a escola encontrava-se em condições físicas muito precárias, e o 

prédio não estava mais comportando o número de alunos que recebia. Mas, no ano de 

2008, foi liberado um recurso do Governo do Estado de Minas Gerais, para reforma e 

ampliação dela. Com a reforma, que foi concluída no inicio de 2010, a situação melhorou 

muito e hoje os alunos estudam em instalações mais adequadas.  

Algumas instalações, no entanto, ainda não se encontram em perfeitas condições. A 

biblioteca, por exemplo, necessita de ampliação, atualização e melhoria no acervo. O 

Laboratório de Química, Física e Biologia ainda não foi implantado e o Laboratório de 

Informática não está com todos os computadores em perfeito funcionamento, o que 

dificultou um pouco a realização de algumas atividades propostas nesta pesquisa. 

 

4.2. Instrumentos Utilizados na Pesquisa 

Foi utilizado o teste dos níveis de van Hiele (Anexo A), descrito no Capítulo I. Esse 

teste contém questões que envolvem conhecimentos básicos de geometria e foi utilizado 

com o objetivo de investigar o nível de pensamento geométrico de cada participante, em 

relação a esses conhecimentos básicos. 

Outros instrumentos utilizados foram as atividades propostas por Nasser (1997), para 

o desenvolvimento dos níveis de pensamento geométrico, a saber: VH1, VH2, VH3, VH4 

e VH5, descritas no item 4.4 e seguintes. 
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Um instrumento de valor inestimável para responder à pergunta da pesquisa foi o 

teste denominado primeiramente pré-teste e, posteriormente, pós-teste, porque foi aplicado 

também ao final da realização das atividades.  

Esse instrumento foi elaborado pela pesquisadora para comprovar se, de fato, as 

atividades propostas e realizadas contribuíram para a aprendizagem do conteúdo Áreas de 

Figuras Planas e Espaciais. Esse teste foi específico sobre Áreas de Figuras Planas e 

Espaciais. Contém 12 questões, sendo 2 fechadas e 10 abertas. Foi aplicado como pré-

teste, no quarto encontro e também utilizado como pós-teste, sendo aplicado no nono 

encontro. As questões do referido teste foram selecionadas e/ou elaboradas segundo a 

teoria de van Hiele, de modo que fosse possível utilizar os níveis de van Hiele para análise 

e comparação dos resultados do pré-teste com o pós-teste. 

Outro instrumento utilizado foi o Geoplano, descrito no Capítulo II. Também foram 

utilizados outros materiais concretos, descritos nos itens relativos às atividades em que 

foram empregados.  

Finalmente, também, foi utilizado o software GeoGebra, descrito no Capítulo III. 

 

4.3. A Proposta de Atividades 

Após realizar a pesquisa bibliográfica, e com a finalidade de verificar se o uso dos 

recursos materiais, combinados com softwares de geometria dinâmica, contribui para uma 

melhor aprendizagem de geometria, no Ensino Médio, foi elaborada a Proposta de 

sequência de atividades, que foram desenvolvidas com alunos do Ensino Médio, por ser 

este um dos níveis de ensino no qual a pesquisadora trabalha atualmente. 

A Proposta foi apresentada à direção da escola, que autorizou a realização da 

pesquisa com seus alunos (o termo de autorização encontra-se no apêndice D).  Os pais e 

alunos foram informados, oralmente e por escrito, a respeito do projeto a ser desenvolvido 

(características, justificativa, duração, natureza das atividades) e dos instrumentos 

utilizados (pré-teste e pós-teste, etc.). Foram informados também que poderiam deixar de 

participar do projeto em qualquer momento, e que sua participação não teria ônus algum 

para as famílias ou para a escola. 

É importante ressaltar que somente foram analisados, ao final da pesquisa, os sujeitos 

da pesquisa que participaram de todos os encontros. Em caso de desistência, ou se o aluno 

perdeu algum dos encontros, ele não foi mais contado como sujeito da pesquisa. Também é 

importante deixar claro que esses alunos não foram dispensados se faltaram a algum 

encontro, pois, embora não mais pudessem ser contados como sujeitos da pesquisa, 
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demonstraram interesse em participar dela com o intuito de aprender alguma coisa e essa 

oportunidade de aprendizagem não lhes podia ser negada. 

Após todas as informações serem transmitidas para os envolvidos, conseguiu-se 

destes a autorização formal para a realização da pesquisa, através da assinatura dos termos 

de consentimento e esclarecimento (apêndices E e F) pelos pais e alunos. 

Após a entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE - apêndice 

E) para os alunos e do recebimento dos TCLE’s previamente enviados para os pais 

assinarem (apêndice F), foi marcada a data do primeiro encontro, com uma semana de 

antecedência, para que todos os participantes pudessem organizar sua nova rotina na 

escola. 

 

4.4. População-Alvo 

A seleção dos participantes do projeto se daria, a princípio, mediante convite e 

aceitação. Dessa forma, a pesquisadora, previamente, foi à escola para fazer o convite 

(apêndice A), passando uma lista para que os alunos interessados pudessem assinar e dizer 

o horário que poderiam frequentar. Foram sugeridos três horários diferentes: segunda-feira, 

das 19h às 21h, terça-feira, das 15h e 30 min às 17h e 30 min e terça-feira, das 19h às 21h. 

O horário que recebesse mais votos seria o adotado para os encontros, porque se pretendia, 

inicialmente, formar um único grupo de estudo com, no máximo, 30 sujeitos da pesquisa. 

Nessa etapa da pesquisa, no entanto, aconteceu o seguinte fato: 164 alunos fizeram a 

pré-inscrição, manifestando interesse em participar do projeto. Como seria impossível 

realizar as atividades com um número tão grande de participantes, a pesquisadora optou 

por fazer um sorteio entre os interessados.  

Foi feita, então, uma reunião, no pátio da escola, com a presença de um representante 

de cada sala, onde foi realizado o sorteio, da seguinte forma: para cada um dos horários 

sugeridos, havia um grande número de pretendentes. Então, ficou decidido que seriam 

formados três grupos de estudo, denominados GRUPO A, o da segunda-feira, das 19h às 

21h, GRUPO B, o de terça-feira, das 15h e 30 min às 17h e 30 min e GRUPO C, de terça-

feira, das 19h às 21h, cada um composto por 15 participantes. 

Dessa forma, a pesquisadora escreveu os nomes dos concorrentes em pedaços de 

papel do mesmo tamanho e sorteou, dentre os concorrentes para cada horário sugerido, 15 

sujeitos da pesquisa para a composição de cada grupo. Os dias e horários combinados para 

os encontros foram estabelecidos conforme o quadro 4. 
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GRUPO DIA DA SEMANA HORÁRIO 
A segunda-feira Das 19h às 21h 
B terça-feira Das 15h e 30 min às 17h e 30 min 

C terça-feira Das 19h às 21h 

Quadro 4: Dias e horários estabelecidos para os encontros. 

Para garantir o sigilo dos participantes, foi estabelecido um código para se referir a 

cada participante da pesquisa. Cada um seria mencionado pela letra do grupo ao qual 

pertence e pelo número de inscrição no grupo (apêndice B). Dessa forma, como são ao 

todo 45 participantes, eles receberam os códigos A1, A2, ..., A15, B1, B2, ..., B15, C1, C2, 

... e C15. 

Convém ressaltar aqui que os grupos não foram separados por série. Em cada grupo, 

havia participantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, conforme mostra o quadro 5 a 

seguir: 

GRUPO SÉRIE REGULAR  
QUE O ALUNO FREQUENTA 

CÓDIGOS 

1º ano A7, A15 

2º ano A4, A8, A9, A11, A12, A14 

A 

3º ano A1, A2, A3, A5, A6, A10, A13 

1º ano B1, B2, B9, B11, B12, B14, B15 

2º ano B4, B5, B6, B7, B13 

B 

3º ano B3, B8, B10 

1º ano C1, C2, C5, C6, C7, C8, C9 

2º ano C3, C4, C10, C11, C12 

C 

3º ano C13, C14, C15 

Quadro 5 - Composição dos grupos, indicando a quantidade de sujeitos da pesquisa de 

cada ano do Ensino Médio e seus respectivos códigos. 

4.5. Atividades Desenvolvidas – Descrição e Análise 

A execução do projeto teve a duração de nove semanas, com encontros de 2 horas 

semanais com cada um dos grupos de estudo, totalizando 18 horas para cada grupo, 

durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2009. A pesquisadora havia 
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planejado oito encontros para cada grupo, mas houve a necessidade de mais um, para a 

aplicação do pós-teste. 

As atividades desenvolvidas durante a execução do projeto estão descritas no quadro 

6 e estão detalhadas na sequência. 

ENCON- 
TRO 

ATIVIDADE OBJETIVOS DESCRIÇÃO 

1º Teste dos níveis de 
van Hiele (p. 146) 

Investigar o nível de 
pensamento geométrico de 
cada participante. 

Teste contendo 15 questões 

2º Atividades VH1 e 
VH2 (p.149 e 150) 

Diferenciar figura plana de 
figura espacial e observar as 
semelhanças e diferenças 
entre os pares de figuras 
apresentados. 

12 pares de figuras, nas quais 
deveriam ser observados os 
elementos comuns e as diferenças. 

Atividade VH3 (p.151) Classificar os quadriláteros. Figuras recortadas: 4 quadrados, 4 
retângulos, 4 paralelogramos, 4 
losangos, 4 trapézios e 4 
quadriláteros quaisquer, para serem 
agrupados conforme as 
características comuns. 

3º 

Atividade VH4 (p. 152 
e 153) 

Identificar propriedades 
características dos diferentes 
tipos de quadriláteros. 

5 cartazes: quadrados, retângulos, 
paralelogramos, losangos e 
trapézios e tiras contendo as 
propriedades, que deveriam ser 
coladas em cada cartaz. 

 Atividade VH5        
(p. 154) 

Identificar que alguns tipos 
de quadriláteros têm 
propriedades em comum. 

Confecção de um cartaz onde 
ocorre a inclusão de conjuntos. 

4º Aplicação do pré-teste 
sobre áreas, elaborado 
pela pesquisadora      
(p. 134) 

Investigar o conhecimento 
específico sobre Áreas de 
Figuras Planas e Espaciais. 

Teste contendo 12 questões 
específicas sobre Áreas de Figuras 
Planas e Espaciais. 

5º Atividade elaborada 
pela pesquisadora      
(p. 142) 

Investigar as contribuições 
de materiais concretos, 
especifica-mente o 
geoplano. 

Construção de retângulos, 
quadrados e triângulos, no 
geoplano. 

6º Atividade elaborada 
pela pesquisadora     
(p. 142) 

Investigar as contribuições 
de materiais concretos, 
especifica-mente o 
geoplano. 

Construção de quadrados e 
paralelogramos no geoplano. 

7º Atividade elaborada 
pela pesquisadora      
(p. 143) 

Conhecer o software 
GeoGebra e investigar as 
suas possíveis contribuições 
para a aprendizagem de 
áreas de figuras planas. 

Construção de quadrados, 
retângulos, triângulos e 
paralelogramos no GeoGebra. 

8º Atividade 4- elaborada 
pela pesquisadora      
(p. 144) 

Investigar as possíveis 
contribuições do software 
GeoGebra para a 
aprendizagem de áreas de 
figuras espaciais. 

Utilização de embalagens e do 
software GeoGebra para o cálculo 
de áreas de figuras espaciais. 

9º Aplicação do pós-teste 
sobre áreas, elaborado 
pela pesquisadora      
(p. 134) 

Investigar o conhecimento 
específico sobre Áreas de 
Figuras Planas e Espaciais. 

Teste contendo 12 questões 
específicas sobre Áreas de Figuras 
Planas e Espaciais. 

Quadro 6: Atividades desenvolvidas por encontro, objetivos e descrição sucinta.  
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4.5.1. Primeiro encontro de cada um dos grupos A, B e C 

Objetivo: Investigar o nível de pensamento geométrico de cada participante, através do 

teste dos níveis de van Hiele (anexo A). 

Desenvolvimento: 

Estiveram presentes nesses encontros: no do grupo A, 13 sujeitos da pesquisa (A1, 

A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A11, A12, A13, A14 e A15); no do grupo B, 11 sujeitos da 

pesquisa (B1, B2, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, B14 e B15); e no do grupo C, 15 

sujeitos da pesquisa, totalizando 39 sujeitos da pesquisa. 

No 1º encontro de cada um dos grupos, primeiramente ocorreu uma conversa entre a 

pesquisadora e os sujeitos da pesquisa a respeito do desenvolvimento do projeto e a 

determinação conjunta de regras de boa convivência que deveriam prevalecer em todos os 

encontros. 

Num segundo momento, foi aplicado o teste dos níveis de van Hiele (anexo A) aos 

participantes dos grupos, que utilizaram todo o tempo do primeiro encontro para essa 

atividade, já que o referido teste contém 15 questões, sendo 9 delas fechadas e 6 

discursivas. Convém ressaltar que, mesmo nas questões fechadas, foi acrescentado pela 

pesquisadora um espaço para que o aluno justificasse sua(s) escolha(s) e/ou explicasse o 

seu raciocínio, para que fosse possível entender perfeitamente o que havia sido feito. 

Convém ressaltar também que esse teste não é específico sobre áreas, que é o foco 

dessa pesquisa. Ele contém questões que envolvem conhecimentos básicos de geometria e 

foi utilizado com o objetivo de investigar o nível de pensamento geométrico de cada 

participante, em relação a esses conhecimentos básicos. Através da análise do resultado do 

teste de van Hiele, seria possível decidir se os sujeitos da pesquisa já tinham ou não 

condições para desenvolver as atividades referentes ao tema da pesquisa: áreas de figuras 

planas e espaciais. 

Se o teste indicasse que os sujeitos da pesquisa estavam com um bom nível de 

conhecimentos básicos de geometria, seria realizado, já no segundo encontro, o pré-teste 

de áreas, elaborado pela pesquisadora e, no terceiro encontro, seriam iniciadas as 

atividades com o Geoplano. Se os resultados não fossem considerados satisfatórios, seriam 

desenvolvidas atividades para possibilitar o avanço nos níveis. 

Após a aplicação e a correção do teste de van Hiele, a pesquisadora verificou que 

grande parte dos participantes do projeto apresentava níveis de pensamento geométrico 
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muito abaixo do que seria considerado adequado no Ensino Médio, conforme será 

explicitado no quadro 7 da página 77. 

Então, a partir da análise dos resultados do teste dos níveis de van Hiele (que se 

encontram a seguir), a pesquisadora considerou que seria necessário desenvolver algumas 

atividades que pudessem auxiliar os sujeitos da pesquisa no desenvolvimento desses níveis 

antes de aplicar o pré-teste de áreas e proceder à realização das atividades específicas sobre 

áreas.  

Foram, então, selecionadas e aplicadas cinco atividades para o desenvolvimento dos 

níveis de pensamento geométrico desenvolvidas por Nasser (1997, p.9-18), com base no 

trabalho de Dina van Hiele-Geoldof e outros artigos. Tais atividades selecionadas se 

intitulam: VH1 (Anexo B), VH2 (Anexo C), VH3 (Anexo D), VH4 (Anexo E) e VH5 

(Anexo F). Essas atividades foram escolhidas para que os sujeitos da pesquisa pudessem 

atingir os seguintes objetivos: 

- Diferenciar figura plana de figura espacial; 

- Observar as semelhanças e diferenças entre os pares de figuras apresentados;  

- Classificar os quadriláteros; 

- Identificar propriedades características dos diferentes tipos de quadriláteros. 

- Verificar que alguns tipos de quadriláteros têm propriedades em comum. 

Foram utilizados para essas atividades dois encontros para cada um dos grupos. A 

princípio, houve a preocupação com o tempo que seria gasto para a realização dessas 

atividades, que não estavam previstas. Porém, o desenvolvimento delas foi considerado 

necessário.  Foram selecionadas apenas as atividades de 1 a 5, pois foram consideradas, 

pela pesquisadora, suficientes para se atingir os pré-requisitos básicos para o 

desenvolvimento das atividades subsequentes. Elas possibilitariam aos sujeitos da pesquisa 

avançar nos níveis de raciocínio geométrico e obter melhores condições de desenvolver as 

atividades que seriam propostas, sobre Áreas de Figuras Planas e Espaciais. 

A seguir, encontra-se a análise de cada uma das questões, com base nos cinco níveis 

de van Hiele, a saber: nível 0 (básico) – Visualização; nível 1 – Análise; nível 2 - Dedução 

Informal; nível 3 - Dedução Formal e nível 4 – Rigor, conforme explicitado no quadro I 

(p.26). 

Vale ressaltar que, após a correção do teste, foi diagnosticado o nível de pensamento 

geométrico de cada participante. 
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Questão 1-Assinale o(s) triângulo(s): 

 

            A                                 B                    C                                   D                         E 

 

 

Figura 3- Figuras constantes da questão 1 do teste dos níveis de van Hiele. 

Resultados da questão 1: 

Nessa questão, 22 sujeitos da pesquisa (em 39) marcaram todas as figuras (da Figura 

3) como sendo triângulos, inclusive a figura D, pois consideraram apenas os segmentos 

grandes, desconsiderando que os dois segmentos pequenos acrescentavam dois novos lados 

à figura. Esses sujeitos da pesquisa compreenderam as formas geométricas como um todo 

(aparência física), não pelas suas propriedades ou partes. Os outros 17 sujeitos da pesquisa 

acertaram a resposta. 

 

 

Questão 2:  Assinale o(s) quadrado(s): 

 

        P                    Q                             R                                S                                 T 

 

Figura 4- Figuras constantes da questão 2 do teste dos níveis de van Hiele. 

 

Resultados da questão 2: 

Na Questão 2, relativamente à Figura 4, 25 sujeitos da pesquisa (em 39) marcaram 

apenas a figura R como sendo um quadrado, desconsiderando a figura T, que não estava 

com os lados paralelos às bordas da folha. Três sujeitos da pesquisa erraram, marcando R e 

S, sem justificativa; e 11 sujeitos da pesquisa acertaram a resposta.  
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Questão 3: Assinale o(s) retângulo(s): 

 

         U                         V                                     X                        Y                             Z 

 

Figura 5- Figuras constantes da questão 3 do teste dos níveis de van Hiele. 

 

Resultados da questão 3: 

Na questão 3, ocorreu com os retângulos (Figura 5) o mesmo fato que havia 

acontecido com os quadrados. 21 sujeitos da pesquisa (em 39) marcaram somente a figura 

U. Os outros 18 sujeitos da pesquisa acertaram a resposta.  

 

Questão 4: Assinale o(s) paralelogramo(s): 

 

               A                                    B                                   C                          D                E 

 

Figura 6- Figuras constantes da questão 4 do teste dos níveis de van Hiele. 

Resultados da questão 4: 

Na questão 4 (Figura 6), ocorreram 10 acertos, porém sem justificativa. 24 sujeitos 

da pesquisa não assinalaram e justificaram que não sabiam o que era paralelogramo. 5 

sujeitos da pesquisa erraram a resposta, sem conseguir justificar o que haviam marcado.  

 

Questão 5:  Assinale os pares de retas paralelas: 

 

A)                             B)                       C)                         D)                                   E) 

 

 

Figura 7- Figuras constantes da questão 5 do teste dos níveis de van Hiele. 
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Resultados da questão 5: 

Na questão 5 (Figura 7), 25 sujeitos da pesquisa (em 39) acertaram os pares de retas 

paralelas, marcando A e C, 6 sujeitos da pesquisa marcaram as  retas concorrentes B e E, 

confundindo os conceitos de paralelismo e concorrência.  8 sujeitos da pesquisa marcaram 

A, C e D e justificaram que “retas paralelas não se cruzam”, esquecendo-se, porém, que o 

desenho D representa apenas parte das retas que, prolongadas, se cruzariam. 

 

Questão 6: No retângulo ABCD (Figura 8), as linhas AC e BD são chamadas de diagonais. 
Assinale a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) para todos os retângulos:   

                                                                                         A                                               D 

a) Têm 4 ângulos retos.                                                    B                                              C 

b) Têm lados opostos paralelos.                                 Figura 8- Figura constante da questão 
6 

c) Têm diagonais de mesmo comprimento.                do teste dos níveis de van Hiele. 

d) Têm os 4 lados iguais. 

e)Todas são verdadeiras. 

Resultados da questão 6: 

Na questão 6, 15 sujeitos da pesquisa erraram e, pela justificativa, disseram que não 

compreenderam o termo “diagonais”, 18 sujeitos da pesquisa acertaram e justificaram 

corretamente. 2 sujeitos da pesquisa acertaram sem justificativa e 4 marcaram a opção A, 

que diz que ‘tem 4 ângulos retos” é a única afirmativa verdadeira em relação aos 

retângulos. 

 

Questão 7: Dê 3 propriedades dos quadrados (Figura 9): 

 

 

Figura 9- Figura constante da questão 7 do teste dos níveis de van Hiele. 

1-.......................................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................................... 
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Resultados da questão 7: 

26 sujeitos da pesquisa (em 39) não responderam a essa questão, justificando que não 

sabiam o que era o termo “propriedades”. 10 sujeitos da pesquisa acertaram duas 

propriedades: “tem 4 lados iguais” e “tem 4 ângulos retos”. 3 sujeitos da pesquisa 

acertaram somente uma propriedade: “tem 4 lados iguais”. 

 

 

Questão 8: Todo triângulo isósceles (Figura 10) tem dois lados iguais. Assinale a 
afirmativa verdadeira sobre os ângulos do triângulo isósceles: 

 

a)Pelo menos um dos ângulos mede 60º. 

b)Um dos ângulos mede 90º. 

c)Dois ângulos têm a mesma medida. 

d)Todos os três ângulos tem a mesma medida. 

e)Nenhuma das afirmativas é verdadeira. 

Resultados da questão 8: 

                                                                                 Figura 10- Figura constante da questão 8 

                                                                                    do teste dos níveis de van Hiele. 

 

Na questão 8, 24 sujeitos da pesquisa (em 39) conseguiram acertar a alternativa 

correta (C), que afirmava que dois ângulos de um triângulo isósceles têm a mesma medida, 

e justificaram que conseguiram fazer usando o desenho como referência. Talvez sem a 

figura não teriam acertado. Os outros 15 sujeitos da pesquisa erraram a resposta e deram 

justificativas que não fizeram sentido. 

 

 

Questão 9: Dê 3 propriedades dos paralelogramos (Figura 11): 

                                                                        

 

Figura 11 - Figura constante da questão 9 do teste dos níveis de van Hiele. 
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1-.......................................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................................... 

 

 Resultados da questão 9: 

28 sujeitos da pesquisa (em 39) não responderam à questão 9 , pois disseram que não 

sabiam o que era o termo “propriedades”. 8 sujeitos da pesquisa escreveram como 

propriedade: “tem lados diferentes” e apenas 3 sujeitos da pesquisa citaram duas 

propriedades corretas, apesar de não conseguirem usar termos adequados. Eles colocaram 

da seguinte forma: “tem ângulos iguais (dois a dois)” e “tem lados iguais (dois a dois)”. 

 

Questão 10: Dê um exemplo de um quadrilátero cujas diagonais não tem o mesmo 

comprimento. Desenhe este quadrilátero: 

Resultados da questão 10: 

Apenas 7 sujeitos da pesquisa tentaram responder essa questão, porém apenas 3 acertaram. 

Os outros 32 sujeitos da pesquisa (em 39) não fizeram, alegando que não conheciam o 

termo “diagonais”. 

 

Questão 11 (Figura 12): Assinale a(s) figura(s) que pode(m) ser considerada(s) 
retângulo(s): 

 

 

         A                           B                     C                         D                               E 

Figura 12- Figura constante da questão 11 do teste dos níveis de van Hiele . 

 

Resultados da questão 11: 

Nessa questão, 27 sujeitos da pesquisa (em 39) marcaram apenas as figuras A e C 

como sendo retângulos e justificaram que um retângulo é uma figura que “possui lados de 

medidas diferentes”. 7 sujeitos da pesquisa marcaram corretamente as letras A, B e C, 
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sendo que 5 deles justificaram corretamente. 5 sujeitos da pesquisa marcaram somente a 

letra A e não justificaram. 

 

Questão 12: Os quatro ângulos A, B, C e D de um quadrilátero ABCD são todos iguais. 

a)Pode-se afirmar que ABCD é um quadrado?................................................................... 

b)Por quê? ........................................................................................................................... 

c) Que tipo de quadrilátero é ABCD? ................................................................................ 

Resultados da questão 12:  

Relativo a essa questão, dos 39 sujeitos da pesquisa, 24 responderam da seguinte 

forma: 12 sujeitos da pesquisa responderam corretamente os três itens e outros 12 

responderam corretamente apenas o item “a”, sem justificar corretamente o item “b”, nem 

souberam classificar o quadrilátero no item “c”. 9 sujeitos da pesquisa responderam “sim” 

ao item “a” e 6 sujeitos da pesquisa não responderam a nenhum item, por falta de tempo, o 

que foi percebido através da observação do que os sujeitos da pesquisa estavam fazendo 

até o final do encontro. 

 

Questão 13: 

13-Pode-se afirmar que todo retângulo é também um paralelogramo?............................... 

Por quê?............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Resultados da questão 13: 

24 sujeitos da pesquisa (em 39) não responderam a essa questão, sendo que 15 deles 
novamente justificaram que não sabiam o que era paralelogramo (assim como na questão 
4). 4 sujeitos da pesquisa responderam “sim”, mas não justificaram e os 11 restantes 
responderam “não”, sendo que 4 tentaram justificar, mas não conseguiram fazê-lo e 9 não 
tiveram tempo de fazer, o que foi percebido através da observação do que os sujeitos da 
pesquisa estavam fazendo até o final do encontro.   

 

Questão 14: Considere as afirmativas: 

I)A figura X é um retângulo. 

II)A figura X é um triângulo. 

Assinale a afirmativa verdadeira: 
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a)Se I é verdadeira, então II é verdadeira. 

b) Se I é falsa, então II é verdadeira. 

c)I e II não podem ser ambas verdadeiras. 

d)I e II não podem ser ambas falsas. 

e)Se II é falsa, então I é verdadeira. 

Resultados da questão 14: 

Nessa questão, apenas 12 sujeitos da pesquisa (em 39) marcaram a opção correta (C), 

17 sujeitos da pesquisa erraram. Os outros 10 sujeitos da pesquisa não fizeram, porque o 

tempo acabou, o que foi percebido através da observação do que os sujeitos da pesquisa 

estavam fazendo até o final do encontro. 

 

Questão 15: Assinale a afirmativa que relaciona corretamente as propriedades dos 
retângulos e dos quadrados: 

a)Qualquer propriedade dos quadrados é também válida para os retângulos. 

b)Uma propriedade dos quadrados nunca é propriedade dos retângulos. 

c)Qualquer propriedade dos retângulos é também válida para os quadrados. 

d)Uma propriedade dos retângulos nunca é propriedade dos quadrados. 

e)Nenhuma das afirmativas anteriores. 

Resultados da questão 15: 

Nessa questão, 17 sujeitos da pesquisa (em 39) acertaram a opção correta (C). 10 

sujeitos da pesquisa erraram e os outros 12 sujeitos da pesquisa não fizeram, porque o 

tempo acabou, o que foi percebido através da observação do que os sujeitos da pesquisa 

estavam fazendo até o final do encontro. 

Analisando de uma forma mais geral, também pôde ser percebido que, ao justificar 

várias das respostas do teste, grande parte dos sujeitos da pesquisa apresentou um 

vocabulário geométrico pouco desenvolvido, com muitas dificuldades de justificar suas 

resoluções. Alguns sujeitos da pesquisa apresentaram um vocabulário melhor (os que já 

estão no 3º ano e alguns do 2º ano do Ensino Médio), usando termos como “paralelo”, 

“lado”, “ângulos retos” e “oposto” de forma correta, mas representam uma minoria dentro 

do grupo. 
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4.5.1.1. Análise do teste dos níveis de van Hiele 

 

A verificação dos níveis de pensamento geométrico de cada participante que fez o 

teste foi feita a partir do esquema montado no quadro 7 a seguir, de acordo com os 

seguintes critérios: 

As questões de 1 a 5 se referem ao nível básico (0). Para considerar que um sujeito atingiu 

o nível básico (0), é necessário que ele acerte no mínimo três das referidas questões. 

As questões de 6 a 10 se referem ao nível 1. Para considerar que um sujeito atingiu o nível 

1, é necessário que ele acerte no mínimo três das referidas questões. 

As questões de 11 a 15 se referem ao nível 2. Para considerar que um sujeito atingiu o 

nível 2, é necessário que ele acerte no mínimo três das referidas questões. 
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Questão 
Sujeito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nível 

A1 X  X X X X  X   X   X  0 
A3 X X   X  X X  X  X  X  1 
A4 X X   X X X X  X  X  X  1 
A5   X   X  X       X - 
A6  X  X            - 
A7   X  X   X    X   X - 
A8    X  X         X - 
A10 X X X   X X X X   X  X  1 
A11   X  X      X     - 
A12 X   X    X    X  X  - 
A13 X X X   X X X X  X X   X 2 
A14     X   X       X - 
A15    X    X        - 
B1 X  X  X X         X 0 
B2   X   X         X - 
B4   X  X  X         - 
B5 X    X   X       X - 
B7    X        X  X  - 
B9 X    X X  X       X - 
B11  X    X        X X - 
B12   X  X   X        - 
B13    X X   X X     X X - 
B14     X  X X        - 
B15     X           - 
C1   X   X X     X   X - 
C2 X X  X  X  X   X X    0 
C3   X  X           - 
C4 X X X    X   X    X  0 
C5 X  X  X X  X        0 
C6 X   X X          X 0 
C7   X  X          X - 
C8 X X   X   X    X  X  0 
C9    X  X  X      X  - 
C10   X  X X  X   X X    - 
C11     X  X X        - 
C12 X X   X X X X  X  X   X 1 
C13 X X   X X  X   X     0 
C14   X  X X         X - 
C15 X  X  X  X X      X  0 

Quadro 7: Nível de pensamento geométrico dos participantes no início da pesquisa, de 

acordo com o teste dos níveis de van Hiele (NASSER, 1997). Fonte: dados da 

pesquisadora. 

Legenda:  

X Indica que o aluno acertou a questão. 

 Indica que o aluno errou a questão. 

0 Indica que o aluno atingiu o nível 0 (básico). 

1 Indica que o aluno atingiu o nível 1. 

2 Indica que o aluno atingiu o nível 2. 

- Indica que o aluno não atingiu nenhum dos níveis. 
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Conforme foi dito anteriormente, o objetivo da aplicação do teste dos níveis de van 

Hiele era diagnosticar em que nível de pensamento geométrico os participantes se 

encontravam, para saber se eles já teriam condições de desenvolver as atividades 

específicas sobre áreas. O resultado obtido, conforme quadro 7, mostra que 25 alunos (em 

39) não atingiram nem mesmo o nível 0 (básico), 9 alunos atingiram o nível 0 (básico), 4 

alunos atingiram o nível 1 e apenas 1 aluno atingiu o nível 2. Como o resultado 

demonstrou níveis muito baixos, foram desenvolvidas, no segundo e terceiro Encontros, 

com cada grupo, atividades que poderiam possibilitar o avanço nos níveis de raciocínio 

geométrico dos participantes e a obtenção de melhores condições para desenvolver as 

atividades que seriam propostas, sobre Áreas de Figuras Planas e Espaciais. 

 

4.5.2. Segundo encontro de cada um dos grupos A, B e C 

Nesses encontros, estiveram presentes: no encontro do grupo A, 9 sujeitos da 

pesquisa; no do grupo B, 11 sujeitos da pesquisa e no do grupo C, 15 sujeitos da pesquisa, 

(conforme quadro 8 a seguir). 

Nesses encontros, foram realizadas as atividades intituladas VH1 (anexo B) e VH2 

(anexo C), pelo fato das duas terem os mesmos objetivos, mas serem complementares. 

Dessa forma, as atividades foram realizadas uma logo após a outra, conforme explicação a 

seguir. 

Atividade VH1 

Objetivos: 

1. O aluno deverá diferenciar figura plana de figura espacial. 

2. O aluno deverá observar as semelhanças e diferenças entre os pares de figuras 

apresentados.  

Desenvolvimento: 

Os grupos A, B e C foram subdivididos em equipes de 2 ou três sujeitos da pesquisa. 

Cada equipe recebeu um kit contendo 12 pares de figuras, cada par contendo um mesmo 

número. As figuras planas já se encontravam recortadas e as espaciais já montadas, 

confeccionadas previamente pela pesquisadora em papel cartão colorido. Cada aluno 

também recebeu uma régua, que poderia ser utilizada para aferir medidas dos polígonos e 

figuras espaciais analisados. Eles deveriam observar semelhanças e diferenças entre os 

pares de figuras, de forma oral, através da discussão com os colegas de grupo e com a 
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pesquisadora. Cada equipe foi representada pela cor do kit recebido, conforme apresentado 

no quadro 8 a seguir: 

GRUPO AZUL VERMELHA LARANJA VERDE AMARELA 

A _ A9;A10; A12 _ A5;A6;A13 A1;A7;A3 

B B13;B15 B5; B14 B11; B12 B8;B9 B1;B2;B4 

C C10;C12;C15 C1;C8;C9 C4;C11;C13 C6;C7;C14 C2;C3;C5 

Quadro 8: Componentes das equipes formadas no segundo encontro de cada grupo. 

Atividade VH2 

Objetivos: 

1. O aluno deverá diferenciar figura plana de figura espacial. 

2. O aluno deverá observar as semelhanças e diferenças entre os pares de figuras 

apresentados.  

Desenvolvimento: 

Foi entregue, para cada equipe, uma folha (Anexo C) onde havia o desenho dos 

mesmos pares de figuras analisados na atividade VH1, a qual deveria ser preenchida pelo 

grupo, anotando os elementos comuns e as diferenças que tivessem sido identificados na 

atividade VH1. 

A seguir, a pesquisadora transcreveu as respostas dadas por todas as equipes dos três 

grupos, eliminando as respostas repetidas e elaborou o quadro 9, que foi entregue a cada 

aluno no encontro seguinte. Convém ressaltar que as respostas foram transcritas da forma 

como os alunos escreveram. 
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Nº FIGURAS ELEMENTOS EM COMUM DIFERENÇAS 

1  
 
 
 

São triângulos. 
Os triângulos têm lados do 
mesmo tamanho. 
Os dois tem ângulos de 
mesma medida. 

Tamanho da figura. 

2  
 
 

Possuem 4 ângulos retos. 
Possuem 4 lados. 
Possuem lados opostos iguais. 

Comprimentos diferentes. 
Um deles tem 4 lados 
iguais e o outro não. 

3  Possuem 4 lados. 
Tem mesmo “tamanho” 
(mesma altura e mesmo 
comprimento). 
Possuem lados opostos iguais. 

Uma tem 4 ângulos retos e 
a a outra não. 
Uma tem diagonais iguais 
e a outra não. 
 

4  
 
 

Possuem 4 lados. 
Possuem 2 ângulos agudos e 
2 obtusos. 
 

Um tem lados iguais (dois 
a dois) e o outro não. 

5  
 
 
 

Possuem 4 lados iguais. 
Possuem ângulos iguais (dois 
a dois). 

Um possui ângulos retos 
(quadrado) e o outro 
não(losango). 

6  
 
 
 

O ângulo do vértice é igual. Número de lados. 

7  
 
 
 

Possuem 3 lados. 
São triângulos de lados 
diferentes. 
Possuem 2 ângulos agudos. 

Uma possui ângulo reto e 
a outra não. 

8  
 
 
 

O hexágono, se partido ao 
meio, forma dois trapézios. 
Não apresentam ângulos 
retos. 

Número de lados. 
Um deles tem os lados 
todos iguais e o outro não. 
Ângulos diferentes. 

9  
 
 
 

Possuem 4 lados. 
Possuem lados iguais  (dois a 
dois) e ângulos iguais (dois a 
dois). 

Um tem 4 lados iguais e o 
outro não. 

10  
 
 
 

Possuem ângulos de 90º. 
Um é quadrado e o outro 
possui face quadrada. 
Todas as “medidas” iguais. 

Uma delas ocupa espaço 
(cubo) e a outra não. 

11  
 
 
 

Um deles é triangulo e o outro 
possui face triangular. 
Possuem ângulos iguais. 

Uma delas ocupa espaço 
(pirâmide) e a outra não. 

12  
 
 

Possuem volume. Ambos 
possuem ângulos retos. 
Ambos tem 6 faces e 12 
arestas. 

Um deles tem faces iguais 
e o outro não. 

Quadro 9: Respostas dadas por todas as equipes dos três grupos às atividades VH1 e VH 2. 
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Análise das atividades VH1 e VH2:  

Na primeira etapa, na atividade VH1, os sujeitos da pesquisa deveriam analisar as 

semelhanças e diferenças entre os pares de figuras apresentados e, na atividade VH2, 

deveriam registrar o que foi discutido pelas equipes de cada grupo. Convém ressaltar que, 

na atividade VH1, os sujeitos tinham acesso ao material concreto para manipulação e na 

atividade VH2, o material não estava mais disponível, eles tinham que analisar com base 

nas figuras representadas na folha de atividades, ou seja, apenas visualização. Dos 35 

sujeitos presentes, 21 apresentaram dificuldades na atividade VH2, na parte da escrita, 

reclamavam que não sabiam escrever o que havia sido discutido. Pode-se, então, classificá-

los numa fase intermediária, entre o nível 0 (básico) e o nível 1. Essa classificação se 

justifica pelo seguinte motivo: como “seu vocabulário geométrico está pouco 

desenvolvido”, caracteriza 0 (básico). Por outro lado, o nível 1 é marcado 

pelo início de uma análise de conceitos e características das figuras geométricas. 
A partir disto o aluno reconhece que as figuras são divididas em partes. No nível 
de análise ainda não há uma explicação nas relações existentes entre as 
propriedades. Não são capazes de distinguir relações entre as figuras e não são 
capazes de definir conceitos (NASSER, 1997, p.5). 
 

4.5.3. Terceiro encontro de cada um dos grupos A, B e C 
Estiveram presentes nesses encontros: no do grupo A, 7 sujeitos da pesquisa; no do 

grupo B, 13 sujeitos da pesquisa e no do grupo C, 15 sujeitos da pesquisa (conforme 

quadro 9 a seguir). Foram realizadas, três atividades, a saber: Atividade VH3 (anexo D), 

Atividade VH4 (anexo E) e Atividade VH5 (anexo F). Cada uma delas será detalhada e 

analisada a seguir.  

Atividade VH3 (anexo D) 

Objetivo: O aluno deverá classificar os quadriláteros. 

Desenvolvimento:  

Primeiramente os sujeitos da pesquisa foram separados em equipes, novamente 

representadas por cores, conforme a cor do kit recebido, e descritas no quadro 10 a seguir: 

GRUPO AZUL VERMELHA LARANJA VERDE AMARELA 

A A7;A12 A1;A3;A13 _ A5;A10 _ 

B B5;B6;B13;B15 B4; B10;B12 B8; B9;B11 B1;B2;B14 _ 

C C7;C11;C14 C2;C3;C15 C1;C8;C9 C4;C6;C12 C5;C10;C13 

Quadro 10: Componentes das equipes formadas no terceiro encontro de cada grupo. 
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Foram entregues para cada equipe um kit contendo as seguintes figuras recortadas: 4 

quadrados, 4 retângulos, 4 paralelogramos, 4 losangos, 4 trapézios e 4 quadriláteros 

quaisquer. 

Logo após, foi pedido que cada grupo separasse os polígonos recebidos em 

conjuntos, de acordo com as características de cada um, colando-os em folhas a serem 

recolhidas pela pesquisadora, que não definiu quantos conjuntos deveriam ser formados. O 

objetivo era perceber se os sujeitos da pesquisa discriminariam todas as figuras e 

formariam os seis conjuntos desejados: quadrados, retângulos, paralelogramos, losangos, 

trapézios e quadriláteros quaisquer ou se utilizariam a inclusão de um conjunto em outro. 

Durante a realização da atividade, a pesquisadora foi observando os conjuntos 

formados em cada grupo e perguntando o porquê de determinadas figuras estarem 

incluídas em determinados conjuntos, os componentes da equipe dialogavam entre si e 

com a pesquisadora e respondiam as perguntas. Ao término da atividade, as folhas onde as 

figuras haviam sido coladas foram recolhidas pela pesquisadora e analisadas em casa. O 

resultado pode ser observado a seguir: 

Grupo A (7 sujeitos da pesquisa) 

Equipe Azul (2 sujeitos da pesquisa): formou apenas quatro conjuntos: retângulos, 

quadrados, paralelogramos (no qual incluiu os losangos) e um quarto conjunto, onde 

colocou junto os trapézios e os quadriláteros quaisquer. 

Equipe Vermelha (2 sujeitos da pesquisa): formou os seis conjuntos esperados. 

Equipe Verde (3 sujeitos da pesquisa): formou cinco conjuntos: retângulos, losangos (no 

qual incluiu os quadrados), paralelogramos, trapézios e os quadriláteros quaisquer. 

Grupo B (13 sujeitos da pesquisa) 

Equipe Azul (4 sujeitos da pesquisa): formou apenas três conjuntos: um de quadriláteros 

quaisquer, um de trapézios e um de paralelogramos (no qual incluíram os retângulos, os 

losangos e os quadrados) 

Equipe Vermelha (3 sujeitos da pesquisa): formou os seis conjuntos esperados. 

Equipe Laranja (3 sujeitos da pesquisa): formou os seis conjuntos esperados. 

Equipe Verde (3 sujeitos da pesquisa): formou os seis conjuntos esperados. 

Grupo C (15 sujeitos da pesquisa) 

Equipe Azul (3 sujeitos da pesquisa): formou os seis conjuntos esperados. 

Equipe Vermelha (3 sujeitos da pesquisa): formou os seis conjuntos esperados. 

Equipe Laranja (3 sujeitos da pesquisa): formou os seis conjuntos esperados. 
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Equipe Verde (3 sujeitos da pesquisa): formou cinco conjuntos: retângulos, losangos (no 

qual incluiu os quadrados), paralelogramos, trapézios e os quadriláteros quaisquer. 

Equipe Amarela (3 sujeitos da pesquisa): formou os seis conjuntos esperados. 

 

Análise da atividade VH3: 

Através da discussão com cada equipe e da observação da pesquisadora durante a 

execução da tarefa solicitada, foi possível perceber que alguns grupos tinham como foco a 

medida dos lados dos quadriláteros analisados, por exemplo, quando colocavam quadrados 

e losangos no mesmo conjunto. Outros se prendiam às medidas dos ângulos quando, por 

exemplo, colocavam quadrados e retângulos no mesmo conjunto. Outros conseguiram 

analisar todas as propriedades e chegar à formação dos seis conjuntos desejados. Vale 

ressaltar que a inclusão de um conjunto em outro, nessa atividade, não é considerada como 

erro, pois não foi estipulado pela pesquisadora quantos conjuntos eles deveriam formar. 

Das 12 equipes analisadas, 8 conseguiram formar os seis conjuntos esperados. Os sujeitos 

da pesquisa dessas equipes, portanto, devem ser classificados, nesse momento, no nível 1 

(análise) pois “este nível é marcado pelo início de uma análise de conceitos e 

características das figuras geométricas” (NASSER, 1997, p.5).  

 

Atividade VH4 (anexo E) 

Objetivo: O aluno deverá ser capaz de identificar propriedades características dos 

diferentes tipos de quadriláteros. 

Desenvolvimento: Cada grupo continuou subdividido em equipes, conforme quadro 9.  

Para a realização dessa atividade, foi entregue, a cada equipe, um kit com os seguintes 

materiais: 5 cartazes, nos quais foram colados previamente, pela pesquisadora, 

quadriláteros de cada tipo, em diversas posições e tamanhos; cinco tiras de cartolina, cada 

uma trazendo o nome de um quadrilátero específico: quadrados, retângulos, 

paralelogramos, losangos e trapézios. Foram também entregues mais 40 tiras, divididas em 

grupos de cinco, cada um dos grupos com os dizeres: 4 lados, 4 ângulos, 4 ângulos retos, 4 

lados congruentes, lados opostos congruentes, lados opostos paralelos, um par de lados 

opostos paralelos e ângulos opostos congruentes. 

Após distribuir os kits, a pesquisadora informou às equipes que deveriam utilizar as 

tiras de cartolina para etiquetar os cartazes, observando as propriedades das figuras 
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contidas em cada um deles. Para a execução da tarefa, os componentes de cada equipe 

dialogavam entre si e com a pesquisadora, que intervinha quando necessário. Findas as 

discussões, as devidas alterações foram feitas nos cartazes, colocando as etiquetas nos 

locais adequados, concluindo a atividade satisfatoriamente. Nessa atividade, porém, surgiu 

um problema: decidir se os paralelogramos recebiam ou não a tirinha com os dizeres: um 

par de lados opostos paralelos. A pesquisadora, nesse momento, falou sobre a definição de 

trapézio, pois é essa definição que permite ou não incluir os paralelogramos no conjunto de 

trapézios.  Foram discutidas duas definições: 

1ª) O trapézio é o quadrilátero que possui um par de lados paralelos. 

2ª) O trapézio é o quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos. 

A diferença primordial entre as duas definições é a seguinte: na primeira, todos os 

paralelogramos são incluídos no conjunto de trapézios, pois o fato de possuírem dois pares 

de lados paralelos não desmente o fato de possuir um par de lados paralelos. Na segunda, 

os paralelogramos não são trapézios, pois ao possuírem dois pares de lados paralelos, 

contrariam a definição, que afirma que o trapézio só pode ter um par de lados paralelos. 

Foi feita então uma escolha entre as duas definições, optando pela primeira, com a seguinte 

justificativa: nas atividades da teoria de van Hiele, utilizadas nessa pesquisa, os 

paralelogramos aparecem incluídos no conjunto de trapézios. Esse fato fica bem explicito 

nessa atividade (VH4), pois nela sequer aparece uma tirinha com os dizeres: apenas um par 

de lados paralelos. 

O resultado dessa atividade é apresentado a seguir: 
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CARTAZES CONFECCIONADOS PELOS SUJEITOS DA PESQUISA NA 

ATIVIDADE VH 4 

 

     

     QUADRADOS                                                               LOSANGOS 

   4 LADOS                                                                  4 LADOS     

   4 ÂNGULOS                                                         4 ÂNGULOS    

   4 ÂNGULOS RETOS                                            LADOS OPOSTOS CONGRUENTES    

 LADOS OPOSTOS CONGRUENTES                    4 LADOS CONGRUENTES          

  4 LADOS CONGRUENTES                                  LADOS OPOSTOS PARALELOS                     

  LADOS OPOSTOS PARALELOS                          UM PAR DE LADOS OPOSTOS  

 UM PAR DE LADOS OPOSTOS                             PARALELOS  

 PARALELOS  

ÂNGULOS OPOSTOS CONGRUENTES              ÂNGULOS OPOSTOS CONGRUENTES 

                                               

Figura 13: cartaz nº 1, referente à                     Figura 14: cartaz nº 2, referente à  

Atividade VH4                                                  Atividade VH4 
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             PARALELOGRAMOS                                        RETÂNGULOS 

   4 LADOS                    4 ÂNGULOS                   4 LADOS     

 LADOS OPOSTOS CONGRUENTES                 4 ÂNGULOS        4 ÂNGULOS RETOS     

     LADOS OPOSTOS PARALELOS                   LADOS OPOSTOS CONGRUENTES 

UM PAR DE LADOS OPOSTOS                          LADOS OPOSTOS PARALELOS  

PARALELOS                                                           UM PAR DE LADOS OPOSTOS 

ÂNGULOS OPOSTOS CONGRUENTES              PARALELOS  

                                                                               ÂNGULOS OPOSTOS CONGRUENTES 

                                                                         

Figura 15: cartaz nº 3, referente à                     Figura 16: cartaz nº 4, referente à  

Atividade VH4                                                     Atividade VH4   

                                      

       

 

                        TRAPÉZIOS 

     4 LADOS     

     4 ÂNGULOS    

     UM PAR DE LADOS OPOSTOS  

     PARALELOS  

 

 

Figura 17: cartaz nº 5, referente à Atividade VH4 
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Análise da Atividade VH4: 

Nessa atividade, pôde ser observado que alguns sujeitos da pesquisa ainda 

apresentavam dificuldades na identificação das propriedades dos quadriláteros analisados. 

Um outro fator que dificultou consideravelmente a execução da atividade foi o seguinte: 

todas as propriedades tinham sido disponibilizadas nas tiras de cartolina em mesmo 

número (5 de cada tipo), de modo que dava a impressão de que todos os quadriláteros 

poderiam possuir determinada propriedade. Porém, à medida que as discussões foram 

avançando, eles foram percebendo que nem todas as tirinhas seriam utilizadas, pois alguns 

conjuntos não possuíam determinadas propriedades. Apesar de alguns sujeitos da pesquisa 

ainda demonstrarem dificuldades, todas as equipes concluíram satisfatoriamente a tarefa 

solicitada. Assim, pode-se considerar que eles se encontram, nesse momento, no nível 2 

(dedução informal), conforme explicitado no Quadro 1 (p.26). 

Atividade VH 5 (anexo F) 

Objetivo: Identificar que alguns tipos de quadriláteros têm propriedades em comum. 

Desenvolvimento: 

Inicialmente foram colados no quadro os cartazes confeccionados na atividade VH4 

(um de cada tipo, figuras 13, 14, 15, 16 e 17). A pesquisadora, nesse momento, chamou a 

atenção para o fato de algumas propriedades estarem presentes, ao mesmo tempo, em 

vários cartazes. 

A seguir, entregou para os sujeitos da pesquisa vários quadriláteros recortados, e um 

novo cartaz, que continha um diagrama de conjuntos e subconjuntos (figura 18), no qual os 

quadriláteros foram sendo colados pelos componentes de cada equipe, com a mediação da 

pesquisadora, quando necessário. 

QUADRILÁTERO 

                         TRAPÉZIO                               PARALELOGRAMO 

                                                       LOSANGO                             RETÂNGULO 

                                                                             QUADRADO 

 

Figura 18: Diagrama de conjuntos e subconjuntos elaborados pelos sujeitos da pesquisa, na 

atividade VH 5. 
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Análise da Atividade VH5: 

Nessa atividade, a pesquisadora pôde perceber que, apesar de alguns sujeitos da 

pesquisa ainda apresentarem dificuldades na realização da tarefa, grande parte deles 

conseguiu compreender a inclusão de uma classe em outra, por exemplo: o fato de um 

quadrilátero ser classificado como retângulo, por ter 4 ângulos retos, não desmente o fato 

dele ter lados e ângulos opostos iguais, que é a propriedade mínima para ser classificado 

como paralelogramo. Logo, todo retângulo também é paralelogramo. Pelo exposto, pode-se 

considerar que os sujeitos da pesquisa encontram-se agora no nível 2 (dedução informal), 

pois demonstraram que “conseguem produzir relações entre as propriedades das figuras, 

surgindo assim deduções simples. Houve a capacitação de decisões das propriedades das 

figuras e o reconhecimento das classes das figuras” e essa capacidade caracteriza esse 

nível, conforme explicitado no Quadro 1 (p.26). 

A pesquisadora, através da observação do desenvolvimento de cada sujeito da 

pesquisa no decorrer desses dois encontros, pôde perceber que muitos deles tinham 

conhecimentos geométricos, mas de uma forma assistemática, de modo que não 

conseguiam, muitas vezes, se lembrar de um conceito ou propriedade conhecida e utilizá-la 

no momento certo. Porém, com o desenvolvimento das atividades VH1, VH2, VH3, VH4 e 

VH5, foi possível constatar que os sujeitos da pesquisa adquiriram condições suficientes 

para realizarem as atividades sobre Áreas de Figuras Planas e Espaciais, pois a maioria 

deles já demonstrava ter atingido competências pertinentes até mesmo ao  nível 2. É 

importante ressaltar, nesse momento, que não houve uma segunda aplicação do teste dos 

níveis de van Hiele. A constatação de que os participantes já teriam condições de 

desenvolver as atividades específicas sobre áreas foi feita mediante a observação da 

pesquisadora durante o desenvolvimento das atividades do segundo e terceiro Encontros. 

 

4.5.4. Quarto encontro de cada um dos grupos A, B e C 
 

Estiveram presentes nesses encontros: no do grupo A, 12 sujeitos da pesquisa (A1, 

A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 e A14); no do grupo B, 10 sujeitos da 

pesquisa (B1, B2, B4, B5, B8, B9, B11, B12, B13 e B14) e no do grupo C, 14 sujeitos da 

pesquisa (ausentou-se: C14). 
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Objetivo: Investigar o conhecimento específico sobre Áreas de Figuras Planas e Espaciais, 

através da aplicação de um pré-teste elaborado pela pesquisadora. 

Desenvolvimento: 

Os participantes realizaram, individualmente, as atividades propostas no pré-teste 

(apêndice C), cujo resultado está apresentado no quadro 11 a seguir: 

 

 grupo A (12 sujeitos da 
pesquisa) 

grupo B (10 sujeitos da 
pesquisa) 

grupo C (14 sujeitos da 
pesquisa) 

QUESTÃO acertos erros Em 
branco 

acertos erros Em 
branco 

acertos erros Em 
branco 

1 4 8 0 3 7 0 4 8 2 

2 3 4 5 4 3 3 3 8 3 

3a 3 9 0 6 4 0 5 9 0 

3b 6 6 0 5 5 0 7 7 0 

3c 9 3 0 6 4 0 6 8 0 

3d 5 7 0 7 3 0 8 6 0 

3e 6 6 0 3 7 0 6 8 0 

4 5 3 4 6 4 0 7 6 1 

5 5 7 0 5 3 2 5 9 0 

6 3 5 4 0 10 0 2 9 3 

7 0 11 1 0 10 0 3 8 3 

8a 0 12 0 3 6 1 4 6 4 

8b 0 12 0 2 5 3 3 6 5 

9 1 10 1 0 9 1 0 9 5 

10 0 10 2 0 8 2 0 9 5 

11 0 11 1 0 10 0 0 8 6 

12 0 6 6 0 6 4 0 8 6 

Quadro 11: Relatório de acertos, erros e omissões no pré-teste, em cada grupo pesquisado. 
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4.5.4.1. Observações sobre os resultados do pré-teste: 

Num primeiro momento, o teste foi apenas corrigido. Por uma questão de tempo, não 

dava para ser feita uma análise detalhada no prazo de uma semana. Mas, numa análise 

bastante superficial, a pesquisadora pôde observar que o resultado não foi bom, conforme 

explicitado no quadro 11. Convém ressaltar que, apesar do resultado não ter sido muito 

bom, os participantes demonstraram interesse em tentar resolver as questões do teste, fato 

que pôde ser percebido pelo número de questões que foram deixadas em branco. 

Uma análise mais aprofundada foi, portanto, planejada para ser executada após o 

término da pesquisa, depois de aplicado o pós-teste, pois a comparação entre os dois 

resultados será imprescindível para concluir se houve ou não contribuição dos recursos 

utilizados (Geoplano, outros materiais concretos e GeoGebra) para a aprendizagem de 

“Áreas de Figuras Planas e Espaciais”, à luz da teoria de van Hiele. Por esse motivo, não 

será abordado nesse momento em qual dos níveis de van Hiele os sujeitos resolveram cada 

questão, isto será feito ao final, numa análise comparativa entre os dois testes. 

 

4.5.5. Quinto encontro de cada um dos grupos A, B e C 

Atividades de Geometria Plana com o Geoplano 

Estiveram presentes nesses encontros: no do grupo A, 7 sujeitos da pesquisa (A1, 

A3, A7, A9, A10, A12 e A13); no do grupo B, 8 sujeitos da pesquisa (B1, B2, B4, B5, B9, 

B10, B11 e B12) e no do grupo C, 10 sujeitos da pesquisa (C2, C4, C5, C7, C8, C9, C10, 

C12, C13 e C15). 

Objetivo: Investigar as contribuições de materiais concretos, especificamente o Geoplano, 

para a aprendizagem do conteúdo áreas de figuras planas e espaciais, avaliadas segundo a 

teoria de van Hiele. 

Desenvolvimento: 

Primeiramente, a pesquisadora entregou a cada participante um Geoplano, falou o 

nome do objeto, o qual não era conhecido pelos sujeitos da pesquisa, e explicou um pouco 

sobre sua utilização. Depois, pediu a cada participante que, utilizando os elásticos, 

construísse no Geoplano os desenhos que quisessem, usando sua criatividade. 

Num segundo momento, entregou aos sujeitos da pesquisa uma folha de atividades 

(apêndice H) para serem realizadas com o uso do Geoplano. Para a realização dessas 
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atividades, foi definido que cada quadradinho do Geoplano corresponderia a uma unidade 

de área. Após essa definição, foram realizadas as seguintes atividades: 

 

a) Construir quadrados e retângulos com áreas previamente definidas: 

i- Retângulos de área 8,6,7,12,5. 

ii- Quadrados de área 1,4,9,25. 

Na construção dos retângulos, os sujeitos da pesquisa conseguiram construir os 

polígonos solicitados, mas alguns tiveram dificuldade naqueles cuja área era um número 

ímpar. Aconteceu uma situação específica que chamou muito a atenção: o participante C7, 

ao tentar fazer um retângulo de área igual a 7, construiu a seguinte figura (Figura 19): 

 

            

            

            

            
Figura 19: figura construída pelo participante C7. 

 

Foi perguntado qual a área da figura construída. 

C7 respondeu: “É sete. Tá certo.” 

Apesar de ter acertado a área solicitada, a pesquisadora questionou o formato da 

figura construída. Ele, então, ao relembrar as propriedades de um retângulo e comparando-

o com outros retângulos já construídos, conseguiu realizar a tarefa e chegou à seguinte 

conclusão: 

C7: “Ah, quando for ímpar, tenho que usar só um quadradinho na altura”.  

É importante ressaltar que essa conclusão, com base no material usado, é correta, 

pois o Geoplano só tem preguinhos para determinar números inteiros para a medida dos 

lados que estiverem no sentido horizontal e/ou vertical. 

Os demais sujeitos da pesquisa conseguiram construir corretamente todos os 

retângulos e quadrados solicitados. Vale lembrar que, nessa atividade, foi solicitada apenas 

a construção de quadrados cujo lado era um número inteiro, por isso todos conseguiram 

construí-los sem dificuldade. Ao final dessa atividade, todos os sujeitos da pesquisa 

conseguiram generalizar que a área de um retângulo (e também dos quadrados) é 

encontrada através da multiplicação das suas duas dimensões. Assim, chegaram à fórmula 

usada para a área: Aretângulo=b.h . 
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b) Construir triângulos com áreas 2,8,6,5. 

O sujeito da pesquisa A7 apresentou bastante dificuldade para construir os triângulos 

solicitados, necessitando de ajuda da pesquisadora para conseguir efetuar a tarefa com 

êxito. Foi sugerido que ele construísse retângulos e, depois, tentasse construir triângulos 

sobre os retângulos. Dessa forma, ele foi conseguindo, aos poucos, executar a tarefa 

solicitada. Os outros sujeitos da pesquisa realizaram a tarefa sem grandes dificuldades, 

com poucas intervenções da pesquisadora. Alguns, após várias tentativas, chegaram ao 

objetivo desejado. 

Ao final dessa atividade, os sujeitos da pesquisa foram incentivados a escrever uma 

fórmula para a área do triângulo. Concluíram que não bastava multiplicar as duas 

dimensões para obter a área do triângulo. Fazendo isso, o que se obtinha era o dobro da 

área. Então, conseguiram escrever e compreender a fórmula: A triângulo=   b.h. 

                                                                                                                      2 

 

Análise das atividades a) e b) da folha de atividades (apêndice H): 

Os sujeitos da pesquisa, ao realizarem essa atividade, demonstraram estar num nível 

intermediário entre o nível 2 (dedução informal) e o nível 3 (dedução formal).  Isso se 

justifica pelo fato de grande parte dos participantes da pesquisa terem conseguido chegar à 

generalização das fórmulas, o que pôde ser considerado um início de dedução formal (nível 

3). Porém, é característica do nível 2 os sujeitos da pesquisa ainda não terem um total 

domínio de linguagem, por exemplo, de modo que os significados das deduções não são 

compreendidos como um todo, conforme explicitado no Quadro 1 (p.26). 

4.5.6. Sexto encontro de cada um dos grupos A, B e C 

Nesses encontros, ocorreu a continuação das atividades de geometria plana com o 

Geoplano. Estiveram presentes nesses encontros: no do grupo A, 6 sujeitos da pesquisa 

(A1, A3, A7, A10, A12 e A13); no do grupo B, 9 sujeitos da pesquisa (B1, B2, B3, B4, B5, 

B8, B9, B11 e B12)e no do grupo C, 10 sujeitos da pesquisa (C2, C4, C5, C7, C8, C9, C10, 

C12, C13 e C15). Nesses encontros, a frequência foi baixa, devido a fortes temporais, que 

caíram sobre a cidade, na segunda e na terça-feira, dias dos encontros. 
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Objetivo: Investigar as contribuições de materiais concretos, especificamente o Geoplano, 

para a aprendizagem do conteúdo áreas de figuras planas e espaciais, avaliadas segundo a 

teoria de van Hiele. 

Desenvolvimento: 

Foram realizadas, individualmente, as seguintes atividades no Geoplano, constantes 

da folha de atividades entregue aos participantes, que se encontra no Apêndice H. 

c) Construir quadrados com áreas 2,8,17,5. 

Na construção dos quadrados solicitados, todos apresentaram dificuldades, pois 

sempre tentavam construir o quadrado, usando um número inteiro para a medida do lado. 

Assim, após várias tentativas, para a construção do quadrado de área 2, o participante A13 

foi o primeiro a apresentar uma solução correta, usando o seguinte procedimento: 

Ele iniciou construindo um quadrado com área igual a 4. Como 2 é metade de 4, ele, 

em seguida, criou um losango, dentro do quadrado, de modo que sua área fosse igual à 

metade da área do quadrado construído, ou seja, área igual a 2, conforme mostra a figura 

20 a seguir: 

  

  

Figura 20: Quadrado de área 2. 

Por último, conferiu que cada ângulo era reto, usando um canto de uma folha de 

caderno. Deste modo, concluiu que o losango assim construído também era quadrado. Ele 

fez o mesmo procedimento para a construção do quadrado de área 8. 

Os outros sujeitos da pesquisa, baseando-se na solução de A13, usaram o mesmo 

procedimento para o quadrado de área 2 e, posteriormente, o repetiram para a construção 

do quadrado de área 8, construindo primeiro um de área 16, conforme mostra a figura 21 

abaixo: 

    

    

    

    

Figura 21: Quadrado de área 8. 

Quanto aos outros quadrados solicitados, de áreas 17 e 5,  todos os sujeitos da 

pesquisa apresentaram dificuldades, porém, para o quadrado de área 5, o participante C8 

foi a primeiro a apresentar uma solução, mostrada a seguir na figura 22: 
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Figura 22: Quadrado de área 5. 

Quando C8 foi questionado sobre o procedimento utilizado, ele respondeu: 

“Como eu não consegui fazer um quadrado de área 10, resolvi fazer um de área 9, pois 

metade de 9 é 4 e meio, então tá perto de 5.” 

Pesquisadora “E aí, o que você fez depois?” 

C8 “Percebi que não tinha um preguinho que dividisse o lado exatamente na metade, então 

resolvi experimentar pegando o primeiro depois do vértice em cada lado para ver se dava 

um quadrado.” 

Pesquisadora: “E funcionou?” 

C8 “Sim. Ficou quadrado e deu área 5, porque tem quatro triângulos de área 1 cada um e 

mais um quadradinho no meio.” 

Pesquisadora: “Muito bem!” 

Os outros sujeitos da pesquisa também construíram, posteriormente, o quadrado de 

área 5, usando o mesmo procedimento de C8. O quadrado de área 17 foi construído por 

todos através de um procedimento similar ao que o participante C8 utilizou na construção 

do quadrado de área 5. 

Construíram um quadrado de área 25, e foram subtraindo triângulos até formar um 

quadrado no seu interior, que possuísse a área solicitada, conforme figura 23 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Quadrado de área 17. 
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Ao final, todos realizaram a tarefa corretamente, no entanto, na realização dessa 

tarefa, alguns sujeitos da pesquisa, por exemplo, C5 e C10, perguntaram como ficaria a 

fórmula. 

C5: “Deixa de ser base x altura, professora?” 

Pesquisadora: “Vamos analisar a figura e ver se conseguimos descobrir a medida do lado 

do quadrado. Se isso for possível, tentaremos usar a mesma fórmula e verificar se a área dá 

17, sem precisar decompor o quadrado em partes, como fizemos no caso do quadrado de 

área 5 aquela hora. Vamos tentar encontrar a medida do lado?” 

Foi relembrado, então, o Teorema de Pitágoras, que já havia sido estudado por todos, 

para encontrar a medida do lado que, nesse caso específico, deu √17. Então, aplicando a 

fórmula encontrada anteriormente, todos obtiveram: √17 x √17 = 17 e concluíram que, 

desde que fosse conhecida a medida dos lados, a fórmula poderia ser usada que o resultado 

permaneceria o mesmo. 

d) Construir paralelogramos (que não sejam retângulos) de áreas 8,6,7,5,10: 

No início, alguns começaram a formar retângulos. Então, a pesquisadora ressaltou o 

fato de que os paralelogramos não deveriam ser retângulos. Afinal de contas, já tinham 

feito anteriormente uma atividade com retângulos. Eles, então, começaram a fazer 

conforme havia sido solicitado e todos os sujeitos da pesquisa presentes concluíram com 

êxito a atividade proposta. Foi questionado, então, como ficaria a fórmula para calcular a 

área do paralelogramo. Através dos direcionamentos da pesquisadora e da análise dos 

paralelogramos (Figura 24) construídos no Geoplano, eles chegaram à conclusão de que a 

fórmula seria idêntica a do retângulo. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Figura 24: Paralelogramos construídos pelos participantes. 
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Análise das atividades c) e d) da folha do participante  

Os quadrados cujos lados não são medidas inteiras foram os que deram mais trabalho 

para construir. Vários sujeitos da pesquisa manifestaram dificuldades, porém elas foram 

superadas por alguns, que conseguiram compreender o processo usado na construção de 

cada quadrado. Aqui uma das maiores preocupações era se o ângulo formado pelos lados 

do polígono era reto. Alguns usaram somente a visão para concluir que era reto, virando o 

Geoplano e olhando de modo que um lado do quadrado ficasse horizontal e o outro 

vertical, em relação ao próprio corpo. Outros, conforme já citado anteriormente, usaram 

uma folha de caderno e, com a sobreposição, verificaram que a ângulo era reto. Nessa 

etapa do processo, ambos os procedimentos foram considerados válidos, uma vez que o 

Geoplano não nos dá medidas de ângulos tão precisas e o objetivo, que era formar 

quadrados com determinadas áreas, estava sendo atingido. Os sujeitos da pesquisa, nessa 

atividade, podem ser classificados no nível 2 (dedução informal) pois, para construírem 

corretamente os quadrados solicitados, por exemplo, tiveram que pensar em suas 

“propriedades mínimas: 4 lados iguais e 4 ângulos retos”, que é uma característica do nível 

2, conforme apresentado no quadro1 (p. 26).  

Na atividade com paralelogramos, alguns participantes conseguiram chegar à 

fórmula, o que pode ser considerado um início de dedução informal. Por esse motivo, 

podem ser classificados num nível intermediário entre o 2 e o 3, conforme descrito no 

quadro1 (p. 26). 

 

4.5.7. Sétimo encontro de cada um dos grupos A, B e C 
 

Nesses encontros, foram realizadas as atividades de geometria plana com o 

GeoGebra, que constam da folha de atividades (apêndice I), entregues a cada participante. 

Estiveram presentes nesses encontros: no do grupo A, 13 sujeitos da pesquisa (ausentaram-

se: A14 e A15); no do grupo B, 10 sujeitos da pesquisa (B1, B2, B4, B5, B8, B9, B10, 

B11, B12 e B13) e no do grupo C, 10 sujeitos da pesquisa (C2, C4, C5, C7, C8, C9, C10, 

C12, C13 e C15). 

Objetivo: Conhecer o software GeoGebra e investigar as possíveis contribuições do 

referido software para a aprendizagem do conteúdo Áreas de Figuras Planas e Espaciais, 

avaliadas segundo a teoria de van Hiele. 

Desenvolvimento: 
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Para o primeiro trabalho com o GeoGebra, alguns problemas surgiram. Todos os 15 

computadores deveriam estar funcionando, mas, infelizmente, apenas 8 estavam em 

perfeitas condições de uso. Por esse motivo, alguns sujeitos da pesquisa trabalharam, em 

duplas, quando necessário, para que todos tivessem acesso às atividades. 

Primeiramente, a pesquisadora explicou como entrar no programa. Após todos terem 

iniciado o GeoGebra, foi pedido que cada participante fizesse experiências livremente. 

Nesse momento da pesquisa, foram sendo descobertos, com a ajuda da pesquisadora, como 

marcar um ponto, como construir um polígono, como arrastar um ponto e movê-lo para 

outra posição e vários outros recursos disponíveis no software. Foram priorizados os 

recursos que seriam mais utilizados, como por exemplo, a medida dos lados e a área do 

polígono construído, que aparecem logo que a sua construção é concluída. 

Como o GeoGebra possui uma janela de álgebra e outra de geometria, conforme já 

explicado no capítulo III, no item 3.1, ao construir um polígono na janela de geometria, vai 

aparecendo na janela de álgebra algumas expressões relacionadas ao que está sendo 

construído. Nesse primeiro contato com o software, a pesquisadora pediu aos participantes 

que tentassem observar as relações existentes entre essas duas janelas. 

Cada vértice construído na janela de geometria é automaticamente definido por uma 

letra maiúscula e recebe, imediatamente, na janela de álgebra, as coordenadas cartesianas 

correspondentes à sua posição no plano. Os participantes compreenderam bem essa 

relação, pois todos já haviam estudado o Plano Cartesiano. 

À medida que cada vértice vai sendo definido, vão sendo formados os lados do 

polígono. Quando o polígono é finalizado, cada lado recebe uma letra minúscula e, na 

janela de álgebra, aparece um número que representa o comprimento desse segmento. Essa 

relação não foi percebida de imediato, porém, com a mediação da pesquisadora, foram 

incentivados a averiguar o que aquele número representava. Foi utilizado aqui outro 

recurso que o GeoGebra possui: a inclusão da malha quadriculada sobre o plano cartesiano. 

Através da experiência que os sujeitos da pesquisa já tinham de medir segmentos no 

Geoplano, e com o acréscimo da malha, foi possível medir os segmentos que se 

encontravam em sentido vertical e/ou horizontal e, assim, eles descobriram que aquele 

número na janela de álgebra se referia ao comprimento do segmento, ou seja, à medida de 

cada lado do polígono. A partir daí, podiam construir segmentos inclinados, em qualquer 

direção, que o GeoGebra daria o valor do seu comprimento. É importante ressaltar que esse 

valor é apresentado na forma decimal, com aproximação de duas casas decimais. 
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Iniciaram-se, então, as seguintes atividades com o uso do GeoGebra, presentes na 

folha de atividades (apêndice I), entregue a cada participante. 

a) Construir quadrados e retângulos com áreas previamente definidas: 

i- Retângulos de área 8,6,7,5. 

ii-  Quadrados de área 4,9,25. 

b) Construir triângulos com áreas 2,8,5. 

c) Construir quadrados com áreas 2,8,17. 

d) Construir paralelogramos (que não sejam retângulos) de áreas 8,5,10. 

Como as construções no GeoGebra são muito mais rápidas do que no Geoplano, foi 

possível trabalhar em apenas um Encontro, com cada grupo, as construções dos polígonos. 

Alguns sujeitos da pesquisa, mais especificamente A1, A7, A14, B2, B11, C3, C9 e C15, 

novamente apresentaram dificuldades na construção de quadrados cujos lados não eram 

inteiros. Porém, com o auxílio da pesquisadora e, em alguns casos, do colega que fazia 

dupla com eles, foram superando as dificuldades e conseguindo realizar as tarefas. Como o 

GeoGebra permite que um ponto seja arrastado, em algumas vezes, eles conseguiam a área 

solicitada, mas perdiam a configuração do quadrado. Isso era detectado através de duas 

ferramentas que o GeoGebra possui: a primeira delas é que, quando se constrói o polígono, 

a medida dos lados aparece imediatamente na janela de álgebra, na parte das variáveis 

dependentes, com isso o participante podia conferir se os quatro lados eram iguais. A outra 

ferramenta utilizada foi a que permite medir ângulos. Ela não é imediata, por isso a 

pesquisadora chamou a atenção para a medida dos ângulos e solicitou que eles 

procurassem, na barra do menu superior da tela, a ferramenta que permitiria medir os 

ângulos do polígono. O aluno devia clicar, na barra do menu, no ícone “medir ângulo” e 

depois marcar o ângulo desejado, selecionando as semi-retas que o formam. Dessa forma, 

foi possível conferir se os 4 lados eram todos iguais e se os 4 ângulos eram retos, 

modificando a figura quando esses fatos não ocorriam simultaneamente. 

Em outras situações, o participante conseguia uma área com um valor decimal, muito 

próximo da que havia sido solicitada. Isso era causado, quase sempre, por um ponto mal 

localizado, ou seja, o participante queria marcar o ponto num número inteiro, o que 

visualmente parecia estar certo, mas acabava marcando num decimal bem próximo, o que 

fazia variar a medida do lado e do ângulo, variando, consequentemente, a área do polígono. 

Conforme já foi dito anteriormente, o Geoplano (que foi o primeiro recurso utilizado) não 

fornece medidas muito precisas e os sujeitos da pesquisa só podem construir nele 

polígonos cujos lados que estiverem na horizontal e/ou na vertical sejam números inteiros. 
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Dessa forma, pequenas imperfeições não são percebidas. Os ângulos, por exemplo, eram 

“medidos” por sobreposição ou somente analisados visualmente. Aqui, com os recursos 

que o GeoGebra possui, essas pequenas diferenças podiam ser percebidas e corrigidas pelo 

participante (Figura 25).  

 

 

 

Figura 25: Exemplo de figuras construídas pelos participantes, no GeoGebra. Fonte: dados 
da pesquisadora 
 

Análise das atividades da folha do participante (Apêndice I):  

Nessa atividade, alguns sujeitos da pesquisa ainda apresentaram dificuldades, porém 

elas foram sendo superadas e os polígonos foram sendo construídos de forma correta. 

Pode-se, aqui, classificá-los no nível 2, conforme apresentado no Quadro 1 (p.26), pois, 

através da observação da pesquisadora, foi possível perceber que eles demonstraram ter 

conhecimento das propriedades dos polígonos e, o tempo inteiro, fizeram uso dessas 

propriedades para construí-los. 
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4.5.8. Oitavo encontro de cada um dos grupos A, B e C 

Atividade de Geometria Espacial com o Geoplano e/ou GeoGebra (Apêndice J) 

Antes da descrição das atividades do oitavo encontro de cada um dos grupos, é 

importante destacar que esse seria o último, já com a aplicação do pós-teste. Mas, 

conforme comentado anteriormente, dois encontros foram usados para o desenvolvimento 

das atividades de van Hiele, que não estavam previstas, mas foram julgadas necessárias. 

Dessa forma, as atividades com embalagens, previstas para dois encontros, nos quais seria 

feito o estudo de Áreas de Figuras Espaciais, teriam que ser descartadas. A pesquisadora, 

então, explicou a situação para os participantes, ao final do sétimo encontro e, nessa 

conversa, todos chegaram a um acordo para que fosse possível trabalhar pelo menos um 

pouco com Geometria Espacial. Assim, um nono encontro foi combinado, no qual o pós-

teste seria aplicado e o oitavo encontro foi usado para uma atividade com embalagens. 

Estiveram presentes nesses encontros: no do grupo A, 9 sujeitos da pesquisa (A1, 

A3, A4, A6, A7, A10, A11, A12 e A13); no do grupo B, 9 sujeitos da pesquisa (B1, B2, 

B4, B5, B7, B9, B11, B12 e B15)e no do grupo C, 10 sujeitos da pesquisa (C2, C4, C5, C7, 

C8, C9, C10, C12, C13 e C15). 

Objetivo: Calcular a área da superfície de diferentes embalagens, usando Geoplano e/ou 

GeoGebra: 

Desenvolvimento:  

Cada dupla recebeu da pesquisadora duas embalagens de formatos diferentes (Figura 

26), duas réguas, a folha de atividades (Apêndice J) e papéis para anotações. Os sujeitos da 

pesquisa deveriam, então, identificar o polígono de cada face, usar a régua para medir as 

arestas e, com o uso do Geoplano e/ou do GeoGebra, calcular a área de cada polígono e, 

posteriormente, a área total da superfície da embalagem. 

Como os sujeitos da pesquisa estavam bastante empolgados com o uso do software, 

e como os recursos que ele possui permitem medidas dos lados dos polígonos com 

aproximação de duas casas decimais e, também, calcular as áreas com mais facilidade, esse 

foi o recurso escolhido por todos. 

Nessa etapa do processo, foi descoberta e utilizada pelos participantes outra 

ferramenta do software GeoGebra: a construção de polígonos regulares, que funcionava da 

seguinte forma: o participante definia o número de lados e a medida do primeiro lado do 

polígono. Dessa forma, o GeoGebra terminava de desenhar o polígono desejado. Assim, 

utilizando as medidas obtidas com a régua e desenhando cada polígono na tela principal do 
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GeoGebra, os participantes foram descobrindo a área de cada face. Depois, somando as 

áreas obtidas, conseguiram descobrir a área da superfície total de cada embalagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Algumas embalagens usadas na atividade realizada no oitavo Encontro. 

Análise das atividades da folha do participante (Apêndice J):  

De acordo com o que já foi relatado, haviam sido planejadas atividades de Geometria 

Espacial para dois encontros e só foi possível realizar um. 

Apesar disso, a pesquisadora decidiu não eliminar totalmente essas atividades, por 

considerar imprescindível o contato com as Figuras Espaciais. Mesmo que, por uma 

questão de tempo, esse contato tenha sido pequeno, foi possível observar a empolgação dos 

sujeitos da pesquisa na realização dessa atividade. Não houve tempo para que os sujeitos 

da pesquisa chegassem à generalização de fórmulas, como ocorreu nas atividades com 

Geometria Plana, mas todos conseguiram, pelo menos, chegar à área total pela soma das 

áreas de cada face. Isso possibilita a inclusão dos sujeitos da pesquisa no nível 2, conforme 

Quadro 1 (p.26), durante a realização dessa atividade, pois novamente pôde ser percebido o 

uso de propriedades e de deduções simples. 

 

4.5.9. Nono encontro de cada um dos grupos A, B e C 

Objetivo: Investigar o conhecimento específico sobre Áreas de Figuras Planas e Espaciais, 

através da aplicação de um pós-teste elaborado pela pesquisadora (apêndice C).  

Desenvolvimento: 

Para que fosse possível aplicar um pós-teste para os participantes da pesquisa, foi 

necessário pedir aos participantes que comparecessem à escola para mais um encontro, 

pois o tempo não tinha sido suficiente para a sua aplicação. Então, o nono encontro foi 

realizado com cada grupo, no qual compareceram: no do grupo A, 8 sujeitos da pesquisa 
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(A1, A3, A4, A6, A7, A10, A12 e A13); no do grupo B, 10 sujeitos da pesquisa (B1, B2, 

B4, B5, B7, B9, B10, B11, B12 e B15)e no do grupo C, 11 sujeitos da pesquisa (C2, C3, 

C4, C5, C7, C8, C9, C10, C12, C13 e C15). O resultado do pós-teste está apresentado no 

quadro 12 a seguir: 

 Grupo A (8 sujeitos da 

pesquisa) 

Grupo B (10 sujeitos da 

pesquisa) 

Grupo C (11 sujeitos da 

pesquisa) 

QUESTÃO acertos erros Em 

branco 

acertos erros Em 

branco 

acertos erros Em 

branco 

1 4 4 0 6 4 0 7 4 0 

2 4 3 1 7 2 1 8 3 0 

3a 4 4 0 6 4 0 7 4 0 

3b 5 3 0 9 1 0 7 4 0 

3c 6 2 0 6 4 0 8 3 0 

3d 6 2 0 7 3 0 7 4 0 

3e 5 3 0 4 6 0 6 5 0 

4 4 2 2 6 4 0 8 3 0 

5 4 3 1 8 1 1 7 4 0 

6 4 3 1 2 5 3 4 5 2 

7 1 6 1 4 6 0 6 3 2 

8a 4 2 2 8 1 1 6 4 1 

8b 4 3 1 7 2 1 6 4 1 

9 2 6 0 2 7 1 4 3 4 

10 3 3 2 2 6 2 4 3 4 

11 3 2 3 3 3 4 4 2 5 

12 3 4 1 4 6 0 5 2 4 

Quadro 12: Relatório de acertos, erros e omissões no pós-teste, em cada grupo pesquisado. 



 

 

103 

4.6. Análise Comparativa entre o Pré-teste e o Pós-teste 

Na época do quarto encontro, havia 45 sujeitos da pesquisa inscritos, porém só 

compareceu nesse encontro um total de 36 sujeitos da pesquisa para fazerem o pré-teste. 

Ao final do projeto, já havia ocorrido algumas desistências: 4 no Grupo A (A2, A8, 

A14 e A15), 3 no Grupo B (B3, B6 e B14) e 2 no Grupo C (C1 e C11), perfazendo um 

total de 9 desistências. Convém ressaltar que, das 9 desistências, 4 foram justificadas pelo 

fato dos sujeitos da pesquisa terem começado a trabalhar no horário em que participavam 

do projeto. Assim, o projeto foi encerrado com 36 sujeitos da pesquisa inscritos, dos quais 

29 compareceram para fazer o pós-teste. 

Somente foram analisados, ao final da pesquisa, os resultados dos sujeitos que 

participaram de todos os Encontros, caso contrário, os resultados poderiam ser falseados, 

isto é, por falta da realização de alguma das atividades previstas, o resultado final poderia 

parecer distinto do esperado. Isso já havia sido enfatizado no item 4.3, isto é, os 

participantes que faltassem a algum Encontro seriam excluídos da pesquisa, embora não 

fossem impedidos de participar dos Encontros subsequentes para aproveitar da realização 

das atividades e aprender algo. Dessa forma, foram considerados, para a análise 

comparativa, 23 sujeitos da pesquisa, a saber: os sujeitos A1, A3, A7, A10, A12, A13, B1, 

B2, B4, B5, B9, B11, B12, C2, C4, C5, C7, C8, C9, C10, C12, C13 e C15, que 

compareceram a todos os Encontros, realizando todas as atividades propostas. 

Com base nos resultados de cada um dos sujeitos da pesquisa, foi feita a análise 

comparativa entre o resultado de cada questão do pré-teste com o resultado da mesma 

questão do pós-teste. Como toda a pesquisa, a análise também foi fundamentada na teoria 

de van Hiele, nesse caso, nos níveis indicados no quadro 1 (p.26).  

Em seguida, apresentam-se, no quadro 13, os resultados do pré e pós-teste de cada 

sujeito da pesquisa, por questão.  
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Sujeito 
 
 
Q N 

E 
N 
S 

A 
1 

A 
3 

A  
7 

A 
10 

A 
12 

A 
13 

B 
1 

B 
2 

B  
4 

B 
5 

B 
9 

B 
11 

B 
12 

C 
2 

C 
4 

C 
5 

C  
7 

C 
8 

C 
9 

C 
10 

C 
12 

C 
13 

C 
15 

NA N 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 N 0 0 0 1 0 0 1 1 

NP 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

NA N N N 2 2 N N N 2 0 N N 0 2 N 2 N 0 1 0 2 1 0 2 2 

NP 2 1 N 2 2 2 1 2 2 2 0 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 

NA 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 3a 2 

NP 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 

NA 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 3b 2 

NP 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 

NA 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 3c 2 

NP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 

NA 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 3d 2 

NP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 

NA 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 3e 2 

NP 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 

NA N 1 N 0 1 1 1 1 N 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 N 1 1 4 1 

NP 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 

NA 1 0 N 1 0 0 1 1 0 1 0 0 N 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 1 

NP 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

NA 0 0 N N 0 1 N N 0 0 0 0 N 0 1 0 N 0 0 0 1 0 0 6 2 

NP 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 N 2 2 0 N 0 0 2 2 0 0 

NA N 0 0 N 0 0 0 0 0 0 N 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 2 

NP 0 0 0 N 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 

NA 0 0 N 0 N 0 N 2 0 2 0 0 0 2 2 N 0 N 2 0 2 0 0 8a 2 

NP 2 2 0 2 N 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 N 2 0 2 0 2 

NA 0 0 N 0 N 0 N 2 0 2 N N 0 0 2 N N N 2 0 2 0 0 8b 2 

NP 2 2 0 2 N 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 N 2 0 2 0 2 

NA N 2 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 0 0 0 N 0 0 0 0 9 2 

NP 0 2 N 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 N 0 1 0 1 N 1 1 0 0 

NA 0 0 N 0 N 0 0 N 0 N 0 0 0 N N 0 N 1 N 0 0 0 0 10 2 

NP 2 1 N 2 0 2 2 N 2 0 0 0 0 2 2 0 N 1 2 1 1 2 0 

NA N 0 N N 0 0 1 0 0 0 N 0 N 0 N 0 0 0 0 N 0 0 0 11 2 

NP N 1 N 2 1 2 1 2 2 2 N 0 N 0 N 2 0 2 0 2 2 1 2 

NA N 0 N 0 N 0 N N 0 N 0 N N 0 N 0 N 0 0 N 0 0 N 12 2 

NP 2 1 N 2 N 2 0 2 2 2 1 N N 2 2 0 0 2 2 0 1 2 N 

Quadro 13: Resultados do pré e pós-teste de cada sujeito da pesquisa, por questão.  

Legenda de cores:  

Avanços  

Perm. 1  

Perm. 2  

Retrocessos  
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Legenda do conteúdo: 
 
Q: Indica o número da questão do pré e pós-teste. 
NE: Indica o Nível que era esperado na resolução da questão, de acordo com as habilidades 
que o sujeito deveria possuir para chegar à solução correta da questão. 
NS: Indica o Nível no qual o sujeito resolveu a questão, isto é, NA: Nível de van Hiele 
anterior às atividades propostas e NP: Nível de van Hiele posterior às atividades propostas. 
Avanços: Indica a questão na qual o sujeito mudou de um nível mais baixo para um mais 
alto. 
Perm. 1: Indica a questão na qual o sujeito permaneceu no mesmo nível, porém abaixo do 
nível esperado. 
Perm. 2: Indica a questão na qual o sujeito permaneceu no mesmo nível, porém já se 
encontrava no nível esperado. 
Retrocessos: Indica a questão na qual o sujeito mudou de um nível mais alto para um mais 
baixo. 
0: Indica que o sujeito resolveu a questão no nível 0 (básico). 
1: Indica que o sujeito resolveu a questão no nível 1. 
2: Indica que o sujeito resolveu a questão no nível 2. 
N: Indica que o sujeito não resolveu a questão. 
 

4.6.1.Análise dos Resultados do pré e pós-teste de cada sujeito da pesquisa, por questão 

Para que pudesse ser feita uma análise comparativa entre os dois testes, foi 

diagnosticado, em cada questão, o nível de pensamento geométrico utilizado pelo sujeito 

para resolvê-la, tanto no pré-teste (NA do quadro 13), como no pós-teste (NP do quadro 

13). Isso se justifica pelo fato de que uma mesma questão pode ser resolvida em vários 

níveis. Além do desempenho nas resoluções dos testes, também foram analisados os 

seguintes fatores, que foram considerados relevantes pela pesquisadora: a participação 

efetiva do sujeito em cada atividade proposta e a linguagem utilizada nas respostas escritas 

e nas argumentações orais. Também foram analisadas algumas habilidades, tais como: 

habilidades visuais, verbais, de desenho, lógicas e aplicadas, conforme quadro 2 (p.29), 

que permitiram concluir se o sujeito teve avanço ou não. É muito importante ressaltar que 

não seria possível observar o desenvolvimento dessas habilidades apenas nas respostas dos 

dois testes. 

A observação constante da pesquisadora durante a execução das atividades foi 

imprescindível para que isso pudesse ser percebido e avaliado como critério de avanço de 

nível de pensamento geométrico. Quando possível, isto é, quando o tempo demandado para 

orientação aos alunos permitiu, as anotações foram feitas no caderno de campo durante a 

realização das atividades, caso contrário, eram registradas ao final de cada Encontro. 
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É importante ressaltar que o nível esperado (NE) em cada questão foi determinado 

com base nas habilidades necessárias para a resolução de cada uma delas, ou seja, que 

nível de pensamento geométrico foi considerado pela pesquisadora como o mais adequado 

para o sujeito resolvê-la, uma vez que os sujeitos são alunos do Ensino Médio. Assim, após 

a elaboração do teste, foi determinado o nível de van Hiele esperado para cada questão, o 

qual, posteriormente, foi usado como parâmetro para definir ou não o avanço do sujeito. O 

NE está explícito na segunda coluna do quadro 13. 

Dessa forma, analisando os resultados explicitados no quadro 13, conforme o critério 

estabelecido pela pesquisadora, foi elaborado o quadro 14, que contém o número total de 

avanços, permanências e retrocessos obtidos pelos participantes da pesquisa. 

 
Sujeito A 

1 
A 
3 

A  
7 

A 
10 

A 
12 

A 
13 

B 
1 

B  
2 

B  
4 

B 
5 

B 
9 

B 
11 

B 
12 

C 
2 

C 
4 

C 
5 

C  
7 

C 
8 

C 
9 

C 
10 

C 
12 

C 
13 

C 
15 

Avanços 13 10 8 9 6 13 11 7 12 8 9 6 6 6 7 7 6 7 6 11 8 10 5 

Perm. 1 1 2 8 2 7 0 2 1 2 0 5 10 9 4 4 5 9 5 7 4 1 5 8 

Perm. 2 3 5  1 6 4 4 4 9 3 8 2 1 0 7 5 5 2 4 4 2 8 2 3 

Retrocessos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
Quadro 14: Resultado final da análise comparativa entre o pré-teste e o pós-teste. 

Legenda de cores:  

Avanços  

Perm. 1  

Perm. 2  

Retrocessos  

 

Legenda do conteúdo:  
Avanços: Indica o número de itens nos quais o sujeito mudou de um nível mais baixo para 
um mais alto, ou seja, NA < NP. 
Perm. 1: Indica o número de itens nos quais o sujeito permaneceu no mesmo nível, ou seja, 
NA = NP, porém abaixo do nível esperado (NE).  
Perm. 2: Indica o número de itens nos quais o sujeito permaneceu no mesmo nível, ou seja, 
NA = NP, porém já se encontrava no nível esperado (NE). 
Retrocessos: Indica o número de itens nos quais o sujeito mudou de um nível mais alto 
para um mais baixo, ou seja, NA > NP. 

Após a elaboração do quadro 14, foi feita uma análise do desempenho de cada sujeito 

da pesquisa, com base nos seguintes critérios, estabelecidos pela pesquisadora: 

primeiramente, foi observado em que nível de van Hiele cada sujeito se encontrava antes 

da aplicação das atividades (de acordo com o quadro 7, p. 77) e quantos itens ele conseguiu 

resolver acima desse nível (de acordo com o quadro 13, p. 104). A partir dessa 
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comparação, pôde ser detectado se houve progresso ou não. Num segundo momento, foi 

feita uma análise comparativa entre o pré-teste e o pós-teste, cujos resultados foram 

analisados da seguinte forma: foram considerados satisfatórios os resultados nos quais o 

número de avanços foi maior ou igual ao número de permanências abaixo do esperado 

(conforme quadro 14, p. 106). 

A seguir, será apresentada uma análise do desempenho de cada sujeito da pesquisa, 

incluindo algumas estratégias utilizadas por eles na resolução dos testes: 

Sujeito A1: O sujeito A1, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se no 

nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 11 itens no nível 2, o que 

demonstra um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 

itens analisados, A1 obteve 13 avanços, atingindo o nível esperado em todos. Apresentou 3 

permanências no nível esperado, 1 permanência abaixo do esperado e nenhum retrocesso, o 

que pôde ser considerado um resultado satisfatório. É importante ressaltar o avanço 

percebido na linguagem adotada e nas deduções utilizadas nas resoluções. Um exemplo 

disso pôde ser percebido comparando os seguintes fatos: No teste dos níveis de van Hiele, 

A1 errou a questão 7, que se referia às propriedades dos quadrados. No pós-teste, no 

entanto, na questão 5, ele foi capaz de subdividir um quadrado grande em 16 quadrados 

menores, utilizando a diagonal que já estava traçada, para calcular a área de uma 

determinada fração deste quadrado, demonstrando, assim, domínio do conceito para a 

manipulação correta da figura. 

Sujeito A3: O sujeito A3, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se no 

nível 1. No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 9 itens no nível 2, o que demonstra 

um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 itens 

analisados, A3 atingiu 10 avanços, nos quais atingiu o nível esperado em 8 itens e ficou 

próximo do esperado em 2 itens, porque acertou parcialmente a resposta. Apresentou 5 

permanências no nível esperado, apenas 2 permanências abaixo do esperado e nenhum 

retrocesso, o que pôde ser considerado um resultado satisfatório. Também apresentou 

avanço na linguagem adotada e nas deduções utilizadas nas resoluções. Como exemplo, A3 

errou a questão 3 do teste dos níveis de van Hiele, que pedia apenas para assinalar as 

figuras que fossem retângulos. Ele foi um dos participantes que não identificou o retângulo 

que se encontrava inclinado, marcando somente o que se encontrava com os lados 

paralelos às bordas do papel. No pós-teste, no entanto, na questão 1, ele foi capaz de 
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perceber que a mudança de posição de uma figura não a altera, identificando corretamente 

as que possuíam área igual à da figura dada. 

Sujeito A7: O sujeito A7, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver um item no nível 1 

e 3 itens no nível 2, o que denota um pequeno progresso. Comparando o pré-teste com o 

pós-teste, dos 17 itens analisados, A7 atingiu 8 avanços. Apresentou 1 permanência no 

nível esperado, 8 permanências abaixo do esperado e nenhum retrocesso. O número de 

avanços se igualou ao número de permanências abaixo do esperado o que significou para a 

pesquisadora um resultado satisfatório. Este sujeito apresentou grandes dificuldades 

durante a execução das atividades e, apesar de ter demonstrado pequenos avanços de 

linguagem, na maior parte das atividades, não conseguiu realizar nem mesmo deduções 

simples, sempre precisando da intervenção da pesquisadora. É importante também ressaltar 

que A7 quase não se manifestou nos trabalhos em equipe, sua participação era pequena, 

podendo ser devido à timidez que foi percebida pela pesquisadora. Um exemplo de um dos 

avanços percebidos: no pré-teste específico sobre áreas, A7 errou a questão 1. No pós-

teste, no entanto, na mesma questão, ele foi capaz de identificar as figuras que possuíam a 

mesma área da figura dada. 

Sujeito A10: O sujeito A10, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

no nível 1. No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 12 itens no nível 2, o que 

demonstra um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 

itens analisados, A10 atingiu 9 avanços, sendo que, em todos os nove, atingiu o nível 

esperado. Apresentou 6 permanências no nível esperado, apenas 2 permanências abaixo do 

esperado e nenhum retrocesso, o que pôde ser considerado um resultado satisfatório. 

Também apresentou avanço na linguagem utilizada e nas argumentações usadas nas 

resoluções. Foi percebido, por exemplo, o seguinte fato: no teste dos níveis de van Hiele, 

A10 errou a questão 5, que tratava de retas paralelas. No pós-teste, no entanto, na questão 

8, que tratava da área de algumas faces de um paralelepípedo, ele foi capaz de calcular a 

área da face da frente e escrever que a face “paralela”, que era a de trás, também tinha a 

mesma área. Repetiu o processo para as áreas das faces da esquerda e da direita, que 

também eram paralelas, demonstrando ter compreendido o que é paralelismo e, mais ainda, 

que esse conceito podia ser usado no cálculo de áreas.  
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Sujeito A12: O sujeito A12, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 3 itens no nível 1 e 

5 itens no nível 2, o que demonstra um progresso considerável. Comparando o pré-teste 

com o pós-teste, dos 17 itens analisados, A12 atingiu 6 avanços, nos quais atingiu o nível 

esperado em 3 itens e ficou próximo do esperado em 3 itens, porque acertou parcialmente a 

resposta. Apresentou 4 permanências no nível esperado, 7 permanências abaixo do 

esperado e nenhum retrocesso. O número de avanços não superou o número de 

permanências abaixo do esperado o que significou para a pesquisadora um resultado 

insatisfatório. Apesar disso, A12 apresentou pequenos avanços, como por exemplo, o uso 

de uma linguagem geométrica mais adequada nas resoluções. Exemplificando: no teste dos 

níveis de van Hiele, A12 errou a questão 10, justificando que não compreendia o termo 

“diagonais”. No pós-teste, no entanto, na questão 7, a primeira estratégia usada por ele foi 

subtrair o triângulo formado pela “diagonal” do quadrado e que, por esse motivo, tinha 

metade da área do quadrado original. 

Sujeito A13: O sujeito A13, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, era o único 

participante que se encontrava no nível 2. No pós-teste, conseguiu resolver 14 itens no 

nível 2, o que demonstra progresso, apesar dele já se encontrar no nível 2 desde o início. 

Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 itens analisados, A13 atingiu 13 avanços, 

nos quais atingiu o nível esperado. Apresentou 4 permanências no nível esperado, 

nenhuma permanência abaixo do esperado e nenhum retrocesso, o que pôde ser 

considerado um resultado muito satisfatório, pois o número de avanços superou o número 

de permanências abaixo do esperado. Também apresentou um grande avanço na linguagem 

adotada, nas deduções e nas argumentações utilizadas nas resoluções do pós-teste e durante 

o desenvolvimento das atividades. Um exemplo disso pôde ser percebido comparando os 

seguintes fatos: no teste dos níveis de van Hiele, A13 também errou a questão 10, 

justificando que não compreendia o termo “diagonais”. No pós-teste, no entanto, na 

questão 7, utilizou a mesma estratégia usada por A12, demonstrando ter compreendido o 

conceito de “diagonal” e percebido que ele pode ser usado no cálculo de áreas. 

Sujeito B1: O sujeito B1, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se no 

nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 5 itens no nível 1 e 9 itens no 

nível 2, o que demonstra um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o pós-

teste, dos 17 itens analisados, B1 atingiu 11 avanços, nos quais atingiu o nível esperado em 

8 itens e ficou próximo do esperado em 3 itens, porque acertou parcialmente a resposta. 
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Apresentou 4 permanências no nível esperado, apenas 2 permanências abaixo do esperado 

e nenhum retrocesso, o que pôde ser considerado um resultado satisfatório, de acordo com 

o critério adotado pela pesquisadora. Também demonstrou, através das argumentações 

durante as atividades e nas resoluções do pós-teste, ter adquirido uma linguagem mais 

adequada. Por exemplo: no teste dos níveis de van Hiele, B1 errou a questão 11, 

assinalando como retângulos apenas os que tinham base e altura diferentes. No pré-teste e 

no pós-teste, no entanto, na questão 3-b, classificou como verdadeira a afirmativa que 

dizia: “Todo quadrado é um retângulo”, demonstrando ter compreendido a inclusão de 

classes. 

Sujeito B2: O sujeito B2, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 11 itens no nível 2, 

o que demonstra um enorme progresso. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 

itens analisados, B2 atingiu 7 avanços, nos quais atingiu o nível esperado em 5 itens e 

ficou próximo do esperado em 2 itens, porque acertou parcialmente a resposta. Apresentou 

9 permanências no nível esperado, apenas 1 permanência abaixo do esperado e nenhum 

retrocesso, o que pôde ser considerado um resultado satisfatório, de acordo com os 

critérios adotados para a análise. Levando-se em conta que B2 já se encontrava no nível 

esperado em 9 itens e analisando os 7 itens nos quais ele estava abaixo do esperado, não 

alcançou avanço somente em dois. É importante ressaltar que B2 participava ativamente de 

todas as atividades e apresentou bastante avanço na linguagem adotada, nas deduções 

utilizadas nas resoluções do pós-teste e nas argumentações que fazia durante a execução 

das atividades. Como exemplo, tem-se a seguinte situação: no teste dos níveis de van 

Hiele, B2 errou a questão 1, que tratava da identificação de triângulos. No pós-teste, no 

entanto, na questão 7, conseguiu identificar todos os triângulos que estavam inseridos no 

quadrado e calculou corretamente a área solicitada. 

Sujeito B4: O sujeito B4, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 13 itens no nível 2, 

o que demonstra um enorme progresso. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 

itens analisados, B4 atingiu 12 avanços, nos quais atingiu o nível esperado. Apresentou 3 

permanências no nível esperado, apenas 2 permanências abaixo do esperado e nenhum 

retrocesso, o que pôde ser considerado um resultado muito satisfatório, de acordo com os 

critérios adotados. Também foi perceptível um avanço muito grande na linguagem 

geométrica utilizada, passando a adotar termos que, de acordo com o pré-teste, não faziam 
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parte do seu vocabulário. Por exemplo: no teste dos níveis de van Hiele, B4 errou a questão 

10, por causa do termo “diagonais”. No pós-teste, no entanto, na questão 7, utilizou este 

termo corretamente e, mais ainda, usou as diagonais presentes na figura para calcular a 

área solicitada. 

Sujeito B5: O sujeito B5, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 11 itens no nível 2, 

o que demonstra um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 

17 itens analisados, B5 atingiu 8 avanços, nos quais atingiu o nível esperado em 6 itens e 

ficou próximo do esperado em 2 itens, porque acertou parcialmente a resposta. Apresentou 

8 permanências no nível esperado, nenhuma permanência abaixo do esperado e 1 

retrocesso, o que pôde ser considerado um resultado satisfatório, levando-se em conta dois 

motivos: dos 8 itens nos quais B5 estava abaixo do esperado, no pré-teste, apenas um item 

se manteve abaixo do esperado. O único retrocesso apresentado ocorreu num item de V ou 

F (da questão 3), o qual não exigia justificativa. É possível que o sujeito tenha acertado tal 

questão, no pré-teste, por acaso. B5 também apresentou bastante avanço na linguagem 

adotada no pós-teste e nas deduções apresentadas durante a execução das atividades. Por 

exemplo: no teste dos níveis de van Hiele, B5 errou as questões 2 e 3, por não identificar o 

retângulo e o quadrado que se encontravam inclinados.  No entanto, no pré-teste e no pós-

teste, na questão 1, demonstrou ter compreendido que mudanças de posição não alteram a 

figura, portanto também não alteram a sua área. 

Sujeito B9: O sujeito B9, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 4 itens no nível 1 e 

4 itens no nível 2, o que demonstra um progresso considerável. Comparando o pré-teste 

com o pós-teste, dos 17 itens analisados, B9 atingiu 9 avanços, nos quais atingiu o nível 

esperado em 5 itens e ficou próximo do esperado em 4 itens, por ter acertado parcialmente 

a resposta. Apresentou 2 permanências no nível esperado, 5 permanências abaixo do 

esperado e um retrocesso.  O número de avanços superou o número de permanências 

abaixo do esperado o que significou para a pesquisadora um resultado satisfatório. Foram 

observados pequenos avanços de linguagem, porque B9 participava pouco das discussões 

e, constantemente, necessitava da intervenção da pesquisadora ou da ajuda dos colegas 

para a realização das atividades implementadas. Por exemplo: no teste dos níveis de van 

Hiele, B9 errou a questão 11, pois não assinalou o quadrado como sendo um retângulo. No 

pós-teste, no entanto, na questão 3-b, classificou como verdadeira a afirmativa que dizia: 
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“Todo quadrado é um retângulo”, demonstrando que havia compreendido que uma figura 

pode estar em mais de uma classe. 

Sujeito B11: O sujeito B11, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 1 item no nível 1 e 

6 itens no nível 2, o que denota progresso. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 

itens analisados, B11 atingiu 6 avanços, nos quais atingiu o nível esperado em 5 itens e 

ficou próximo do esperado em 1 item, por ter acertado parcialmente a resposta. Apresentou 

10 permanências abaixo do esperado, 1 permanência no nível esperado e nenhum 

retrocesso. O número de avanços não superou o número de permanências abaixo do 

esperado o que significou para a pesquisadora um resultado insatisfatório. No entanto, é 

muito importante ressaltar que, no pré-teste, B11 se encontrava abaixo do nível esperado 

em 16 itens. Foram observados pequenos avanços de linguagem, porque B11 participava 

pouco das discussões. Com muita frequência, necessitava da ajuda dos colegas ou da 

pesquisadora para concluir as atividades implementadas. Embora ciente da figura 

geométrica a ser construída no Geoplano, por exemplo, B11 tinha dificuldade na 

construção por falta de domínio da tabuada para calcular a área. Um exemplo de um dos 

avanços percebidos: no pré-teste específico sobre áreas, B11 errou a questão 2, alegando 

que se dois polígonos tinham ângulos iguais, todo o ‘resto’ seria igual e, então, suas áreas 

também seriam iguais. No pós-teste, no entanto, na mesma questão, ele foi capaz de 

escrever que dois quadrados de tamanhos diferentes têm ângulos iguais, mas áreas 

diferentes. 

Sujeito B12: O sujeito B12, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 3 itens no nível 1 e 

2 itens no nível 2, o que demonstra um pequeno progresso. Comparando o pré-teste com o 

pós-teste, dos 17 itens analisados, B12 atingiu 6 avanços, nos quais atingiu o nível 

esperado em 4 itens e ficou próximo do esperado em 2 itens, por ter acertado parcialmente 

a resposta. Apresentou 9 permanências abaixo do esperado e 2 retrocessos. O número de 

avanços não superou o número de permanências abaixo do esperado, o que significou para 

a pesquisadora um resultado insatisfatório. No entanto, é muito importante ressaltar que, 

no pré-teste, B12 se encontrava abaixo do nível esperado em 15 itens. Os únicos itens que 

B12 acertou no pré-teste foram de V ou F (na questão 3), que não exigiam justificativa. 

Convém observar que os dois retrocessos apresentados ocorreram justamente nesses dois 

itens, que podem ter sido acertados por acaso. Foram observados pequenos avanços de 
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linguagem, porque B12 participava pouquíssimo das discussões. Apresentava grande 

dificuldade para realizar as atividades implementadas e precisava, com grande frequência, 

da ajuda dos colegas ou da pesquisadora. Embora ciente da figura geométrica a ser 

construída no Geoplano, por exemplo, B12 tinha dificuldade na construção por falta de 

domínio da tabuada para calcular a área. Um exemplo de um dos avanços percebidos: no 

pré-teste específico sobre áreas, B12 errou a questão 4, escrevendo apenas um número, 

sem apresentar nenhum desenvolvimento da resolução. No pós-teste, no entanto, 

apresentou uma resolução organizada, com o total de quadradinhos de cada linha da figura 

e, depois, somou todos os valores e obteve o resultado solicitado. 

Sujeito C2: O sujeito C2, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se no 

nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 10 itens no nível 2, o que 

demonstra um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 

itens analisados, C2 atingiu 6 avanços, tendo atingido o nível esperado. Apresentou 7 

permanências no nível esperado, 4 permanências abaixo do esperado e nenhum retrocesso, 

o que pôde ser considerado um resultado satisfatório, levando-se em conta que, dos 10 

itens nos quais C2 estava abaixo do esperado, no pré-teste, apenas 4 itens se mantiveram 

abaixo do esperado. É muito importante destacar a participação de C2 durante as 

atividades. Era sempre um dos participantes mais ativos, sempre perguntando e 

argumentando, demonstrando grande avanço na linguagem geométrica utilizada, o que foi 

percebido pela pesquisadora no decorrer das atividades. Por exemplo: no teste dos níveis 

de van Hiele, C2 errou a questão 3, que tratava da identificação de retângulos. No pós-

teste, no entanto, na questão 6, calculou corretamente as medidas que faltavam nos 

retângulos e conseguiu chegar ao resultado desejado, demonstrando não só a identificação 

dos retângulos que compunham a figura, mas também que havia aprendido a fórmula para 

se calcular a área de um retângulo. 

Sujeito C4: O sujeito C4, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se no 

nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 9 itens no nível 2, o que 

demonstra um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 

itens analisados, C4 atingiu 7 avanços, nos quais atingiu o nível esperado.  Apresentou 5 

permanências no nível esperado, 4 permanências abaixo do esperado e 1 retrocesso, o que 

pôde ser considerado um resultado satisfatório, levando-se em conta dois motivos: dos 12 

itens nos quais C4 estava abaixo do esperado, no pré-teste, apenas 4 itens se mantiveram 

abaixo do esperado. O único retrocesso apresentado ocorreu num item de V ou F (da 
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questão 3), o qual não exigia justificativa. Convém observar que o retrocesso apresentado 

ocorreu justamente nesse item, que pode ter sido acertado por acaso. C4 também 

apresentou bastante avanço na linguagem adotada no pós-teste e nas deduções 

apresentadas durante a execução das atividades. Um exemplo de um dos avanços 

percebidos: no pré-teste específico sobre áreas, C4 errou a questão 5, escrevendo que a 

parte azul da figura representava a metade dela, sem se atentar ao fato de que o próprio 

enunciado já dizia que foi usado mais verde do que azul.  No pós-teste, no entanto, 

subdividiu o quadrado grande em 16 quadradinhos e calculou corretamente a fração que 

representava a área solicitada. 

Sujeito C5: O sujeito C5, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se no 

0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 9 itens no nível 2, o que demonstra 

um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 itens 

analisados, C5 atingiu 7 avanços, nos quais atingiu o nível esperado em 6 itens e ficou 

próximo do esperado em 1 item, porque acertou parcialmente a resposta. Apresentou 5 

permanências no nível esperado, 5 permanências abaixo do esperado e nenhum retrocesso, 

o que pôde ser considerado um resultado satisfatório. Isso se justifica porque, dos 12 itens 

nos quais C5 estava abaixo do esperado, no pré-teste, ele conseguiu avançar em 7 itens. 

Também foi notável o crescimento na participação de C5 nas atividades implementadas. 

No início, não era tão participativo quanto se tornou. Apresentou bastante avanço na 

linguagem adotada no pós-teste e nas argumentações apresentadas durante a execução das 

atividades. Um exemplo de um dos avanços percebidos: no pré-teste específico sobre 

áreas, C5 nem chegou a fazer a questão 8. No pós-teste, no entanto, apresentou uma 

resolução organizada, com o total de quadradinhos de cada face do paralelepípedo, exceto 

a base, depois somou todos os valores e obteve o resultado solicitado. 

Sujeito C7: O sujeito C7, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 1 item no nível 1 e 

3 itens no nível 2, o que demonstra um pequeno progresso. Comparando o pré-teste com o 

pós-teste, dos 17 itens analisados, C7 atingiu 6 avanços. Apresentou 9 permanências 

abaixo do esperado e 2 permanências no nível esperado, sendo que esses acertos 

correspondia a itens de V ou F, que não exigiam justificativa. Não apresentou nenhum 

retrocesso, porém o número de avanços não superou o número de permanências abaixo do 

esperado, o que significou para a pesquisadora um resultado insatisfatório. No entanto, é 

importante ressaltar que C7 sempre apresentou muita dificuldade na realização das 
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atividades. Apesar de o sujeito ser esforçado e interessado, sua aprendizagem parece ser 

lenta e não acompanhou o ritmo no qual as atividades estavam sendo realizadas pelos 

colegas. Talvez, se houvesse mais tempo, ou pudesse ser feito um trabalho individual com 

esse participante, o resultado poderia ter sido melhor. C7 participava pouquíssimo das 

discussões e foram observados pequenos avanços de linguagem. Um exemplo de um dos 

avanços percebidos: no pré-teste específico sobre áreas, B12 errou a questão 4, escrevendo 

apenas um número, sem apresentar nenhum desenvolvimento da resolução. No pós-teste, 

no entanto, assim como o sujeito B12, apresentou uma resolução organizada, com o total 

de quadradinhos de cada linha da figura e depois somou todos os valores e obteve o 

resultado solicitado. 

Sujeito C8: O sujeito C8, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se no 

nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 5 itens no nível 1 e 6 itens no 

nível 2, o que demonstra um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o pós-

teste, dos 17 itens analisados, C8 atingiu 7 avanços, nos quais atingiu o nível esperado em 

5 itens e ficou próximo do esperado em 2 itens, porque acertou parcialmente a resposta. 

Apresentou 4 permanências no nível esperado e 5 permanências abaixo do esperado. 

Apresentou 1 retrocesso, num item de V ou F (da questão 3). Convém observar que o 

retrocesso apresentado ocorreu justamente nesse item, que pode ter sido acertado por acaso 

no pré-teste. Seu resultado pôde ser considerado satisfatório, pois, dos 12 itens nos quais 

C8 estava abaixo do esperado, no pré-teste, ele conseguiu avançar em 7 itens. É necessário 

ressaltar a participação de C8 nas atividades implementadas. Sempre perguntava bastante e 

apresentou, de acordo com a constante observação da pesquisadora, bastante avanço na 

linguagem adotada nas argumentações apresentadas durante a execução das atividades e 

também nas resoluções das questões do pós-teste. Um exemplo de um dos avanços 

percebidos: no pré-teste específico sobre áreas, C8 errou a questão 12, não dando nem 

mesmo para entender sua estratégia. No pós-teste, no entanto, na mesma questão, ele foi 

capaz de calcular e comparar as áreas, lembrando que não poderia incluir as faces de cima 

do paralelepípedo, pois se tratava da área de uma piscina. 

Sujeito C9: O sujeito C9, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 2 itens no nível 1 e 

8 itens no nível 2, o que demonstra um progresso considerável. Comparando o pré-teste 

com o pós-teste, dos 17 itens analisados, C9 atingiu 6 avanços, nos quais atingiu o nível 

esperado em todos os itens. Apresentou 4 permanências no nível esperado e 7 
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permanências abaixo do esperado. Apesar de não ter apresentado retrocesso, o número de 

avanços não superou o número de permanências abaixo do esperado, o que significou para 

a pesquisadora um resultado insatisfatório. Isso se justifica porque, dos 13 itens nos quais 

C9 estava abaixo do esperado, no pré-teste, ele conseguiu avançar em apenas 6 itens. 

Apresentou pequeno avanço na linguagem adotada no pós-teste e nas argumentações 

apresentadas durante sua participação nas atividades. Convém ressaltar que sua 

participação não era muito grande. Esse participante, talvez por timidez, ficava muito 

calado e, às vezes, a pesquisadora tinha que se aproximar e indagar se necessitava de 

algum esclarecimento. Um exemplo de um dos avanços percebidos: no pré-teste específico 

sobre áreas, C9 nem chegou a fazer a questão 10, que se referia ao cálculo da área de uma 

cozinha. No pós-teste, no entanto, na mesma questão, ele foi capaz de calcular 

corretamente as áreas das paredes e do piso e até se lembrou de subtrair a área ocupada por 

portas e janelas. Só não acertou totalmente a questão por não acrescentar os 10% que o 

enunciado da questão apresentava como o acréscimo sugerido para uma construção. 

Sujeito C10: O sujeito C10, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

abaixo do nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 5 itens no nível 1 e 

7 itens no nível 2, o que demonstra um progresso muito grande. Comparando o pré-teste 

com o pós-teste, dos 17 itens analisados, C10 atingiu 11 avanços, nos quais atingiu o nível 

esperado em 8 itens e ficou próximo do esperado em 3 itens, porque acertou parcialmente a 

resposta. Apresentou 2 permanências no nível esperado, 4 permanências abaixo do 

esperado e nenhum retrocesso, o que pôde ser considerado um resultado satisfatório. Isso 

se justifica porque, dos 15 itens nos quais C10 estava abaixo do esperado, no pré-teste, ele 

conseguiu avançar em 11 itens. Também foi notável o crescimento na participação de C10 

nas atividades implementadas. Apresentou, de acordo com a observação da pesquisadora, 

bastante avanço na linguagem geométrica utilizada, tanto nas respostas do pós-teste como 

nas argumentações apresentadas durante a execução das atividades. Um exemplo de um 

dos avanços percebidos: no pré-teste específico sobre áreas, C10 não fez a questão 11, que 

se referia ao cálculo da área de uma caixa de sapatos. No pós-teste, no entanto, na mesma 

questão, ele foi capaz de calcular a área total corretamente e foi o único que conseguiu 

calcular o acréscimo de 20% que aparecia no enunciado. 

Sujeito C12: O sujeito C12, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

no nível 1. No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 11 itens no nível 2, o que 

demonstra um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o pós-teste, dos 17 
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itens analisados, C12 atingiu 8 avanços, nos quais atingiu o nível esperado em 5 itens e 

ficou próximo do esperado em 3 itens, porque acertou parcialmente a resposta. Apresentou 

8 permanências no nível esperado, apenas 1 permanência abaixo do esperado e nenhum 

retrocesso, o que pôde ser considerado um resultado satisfatório, de acordo com os 

critérios de análise propostos. Isso se justifica porque, dos 9 itens nos quais C12 estava 

abaixo do esperado, no pré-teste, ele conseguiu avançar em 8 itens. É importante destacar a 

participação de C12 durante as atividades. Principalmente nas atividades com o GeoGebra, 

ele era um dos mais participativos, sempre questionando o porquê das coisas. Apresentou 

bastante avanço na linguagem adotada no pós-teste e nas argumentações apresentadas 

durante a execução das atividades. Um exemplo de um dos avanços percebidos: no pré-

teste específico sobre áreas, C12 errou a questão 12, pois calculou a área total dos 

paralelepípedos, esquecendo-se de que se tratava de uma piscina. No pós-teste, no entanto, 

na mesma questão, ele foi capaz de eliminar a área da face de cima, com o uso de uma 

ideia subtrativa. 

Sujeito C13: O sujeito C13, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

no nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 4 itens no nível 1 e 8 itens 

no nível 2, o que demonstra um progresso muito grande. Comparando o pré-teste com o 

pós-teste, dos 17 itens analisados, C13 atingiu 10 avanços, nos quais atingiu o nível 

esperado em 9 itens e ficou próximo do esperado em 1 item, porque acertou parcialmente a 

resposta. Apresentou 2 permanências no nível esperado, 5 permanências abaixo do 

esperado e nenhum retrocesso, o que pôde ser considerado um resultado bastante 

satisfatório. Isso se justifica porque, dos 15 itens nos quais C13 se encontrava abaixo do 

esperado, no pré-teste, ele conseguiu avançar em 10 itens. Apresentou bastante avanço nas 

argumentações apresentadas durante a execução das atividades e também no uso de uma 

linguagem geométrica mais adequada. Por exemplo: no teste dos níveis de van Hiele, C13 

errou a questão 10, que trazia o termo “diagonais”. No pós-teste, no entanto, na questão 5, 

usou corretamente a diagonal que já estava traçada no quadrado para subdividi-lo em 

quadradinhos menores e chegar à solução desejada. 

Sujeito C15: O sujeito C15, de acordo com o teste dos níveis de van Hiele, encontrava-se 

no nível 0 (básico). No entanto, no pós-teste, conseguiu resolver 2 itens no nível 1 e 6 itens 

no nível 2, o que demonstra um progresso considerável. Comparando o pré-teste com o 

pós-teste, dos 17 itens analisados, C15 atingiu 5 avanços, nos quais atingiu o nível 

esperado em 4 itens e ficou próximo do esperado em 1 item, por ter acertado parcialmente 
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a resposta. Apresentou 3 permanências no nível esperado, 8 permanências abaixo do 

esperado e 1 retrocesso. O número de avanços não superou o número de permanências 

abaixo do esperado, o que significou para a pesquisadora um resultado insatisfatório. Isso 

se justifica porque, dos 13 itens nos quais C15 estava abaixo do esperado, no pré-teste, ele 

conseguiu avançar em apenas 5 itens. Convém ressaltar que sua participação não era muito 

grande, porém apresentou pequeno avanço na linguagem adotada no pós-teste e nas 

argumentações apresentadas durante sua participação nas atividades. Por exemplo: no teste 

dos níveis de van Hiele, C15 errou a questão 5, que tratava de retas paralelas. No pós-teste, 

no entanto, na questão 8, usou corretamente o termo paralelas ao se referir às faces da 

frente e de trás do paralelepípedo, assim como às da direita e da esquerda, demonstrando 

ter compreendido o conceito e, mais ainda, a possibilidade de utilizar este conceito para o 

cálculo de áreas. 

Em resumo, dos 23 sujeitos analisados, todos demonstraram, no pós-teste, progresso 

em relação ao teste dos níveis de van Hiele, que foi o primeiro teste aplicado. De acordo 

com a análise comparativa entre o pré-teste e o pós-teste, 17 sujeitos conseguiram um 

resultado satisfatório e 6 atingiram um resultado insatisfatório, conforme mostra o quadro 

14. Em porcentagem, isto representa 73,91% de resultados satisfatórios. É muito 

importante lembrar que, mesmo entre os participantes cujo resultado foi insatisfatório, 

ocorreram avanços em alguns itens do teste e também na linguagem geométrica que esses 

participantes passaram a utilizar. 

Embora os três grupos não tenham sido constituídos para fins de comparação, mas 

para atender à demanda apresentada (164 candidatos) e seus horários disponíveis, isto 

facilmente pode ser extraído do quadro 14. 

Do Grupo A, participaram efetivamente 6 sujeitos, dos quais 5 atingiram um 

resultado satisfatório e um não, isto representa, em porcentagem, 83,33% de resultados 

considerados satisfatórios, conforme mostra o quadro 15. 

 

 

Sujeito A 1 A 3 A  7 A 10 A 12 A 13 

Avanços 13 10 8 9 6 13 

Perm. 1 1 2 8 2 7 0 

Perm. 2 3 5  1 6 4 4 

Retrocessos 0 0 0 0 0 0 

Quadro 15: Resultados do Grupo A. 
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Do Grupo B, participaram efetivamente 7 sujeitos, dos quais 5 atingiram um 

resultado satisfatório e dois não, isto representa, em porcentagem, 71,42% de resultados 

considerados satisfatórios, conforme mostra o quadro 16. 

 

Sujeito B 1 B  2 B  4 B 5 B 9 B 11 B 12 

Avanços 11 7 12 8 9 6 6 

Perm. 1 2 1 2 0 5 10 9 

Perm. 2 4 9 3 8 2 1 0 

Retrocessos 0 0 0 1 1 0 2 

Quadro 16: Resultados do Grupo B. 

Do Grupo C, participaram efetivamente 10 sujeitos, dos quais 7 atingiram um 

resultado satisfatório e três não, isto representa, em porcentagem, 70,0% de resultados 

considerados satisfatórios, conforme mostra o quadro 17. 

 

Sujeito C 2 C 4 C 5 C  7 C 8 C 9 C 10 C 12 C 13 C 15 

Avanços 6 7 7 6 7 6 11 8 10 5 

Perm. 1 4 4 5 9 5 7 4 1 5 8 

Perm. 2 7 5 5 2 4 4 2 8 2 3 

Retrocessos 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Quadro 17: Resultados do Grupo C. 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com o referencial teórico apresentado, a Geometria é uma área do 

conhecimento que, na escola, teve sua importância reduzida e, por isso, durante muito 

tempo, não foi desenvolvida nos currículos escolares. Muitas vezes, o professor trabalha 

numa escola desprovida de recursos e, às vezes, encontra-se despreparado para enfrentar os 

desafios apresentados pelo processo de ensino-aprendizagem da Geometria. Isso pode ser 

considerado um obstáculo para que se desenvolva um bom trabalho nessa disciplina. 

Muitos profissionais, no entanto, vêm tentando reintroduzir a Geometria nos 

Programas Escolares. Um exemplo são alguns autores de livros didáticos que trazem os 

conteúdos de Geometria intercalados com os demais e não no final do livro como era o 

estilo de muitos autores durante um certo tempo. 

Na tentativa de se fazer esse resgate da Geometria, surgiram alguns desafios, por 

exemplo: como elaborar atividades que despertem interesse nos alunos e que tipo de 

recursos devem ser utilizados para a execução dessas atividades. Tais desafios incluem, por 

exemplo, o uso de materiais concretos e de Softwares de Geometria Dinâmica. Em relação 

aos softwares, é importante observar que o cotidiano está impregnado pelo uso de 

tecnologias e a escola não pode ficar de fora desse novo contexto. Ela precisa, na medida 

do possível, implantar essas tecnologias de forma benéfica, utilizando seus recursos como 

ferramenta para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

Várias pesquisas (MISKULIN, 1994; OTA, 2004; CANNONE, 1993) mostraram que 

muitos educadores consideram que a tecnologia acelera o processo de aprendizagem, cria 

novas possibilidades de ensino e amplia os horizontes dos alunos. Então, é preciso fazer 

com que essas novas ferramentas contribuam para que o aluno se aproprie do 

conhecimento, evoluindo nos níveis de raciocínio e desenvolvendo a capacidade de 

resolver problemas. Pensando nisso, levantou-se a hipótese de trabalho desta pesquisa. 

Esta pesquisa teve como base a teoria de van Hiele, tanto na realização das 

atividades, como na análise feita pela pesquisadora. Os aspectos qualitativos dos dados 

obtidos foram preponderantes em relação aos aspectos quantitativos, uma vez que foi feita 

uma análise individual de cada sujeito da pesquisa. 

A experiência é considerada por van Hiele (1986) um aspecto relevante para o 

desenvolvimento do pensamento em geometria e os processos de ensino interferem 

favoravelmente para uma aprendizagem verdadeira dos conceitos. 
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Com base nas perspectivas abordadas e, partindo da problemática da pesquisa, a 

pesquisadora fez a seleção e elaboração das atividades a serem desenvolvidas durante a 

pesquisa de campo. Tais atividades tiveram o objetivo de propiciar um contexto educativo 

que fornecesse aos participantes oportunidades de experimentar novas possibilidades, 

descobrir, argumentar, deduzir e, principalmente, refletir sobre o conhecimento construído. 

Com base na experimentação, considerada por van Hiele (1986) imprescindível para 

a aprendizagem, ou seja, por meio das atividades executadas e da observação sistemática 

da pesquisadora durante a execução delas, foi possível fazer uma análise comparativa dos 

resultados do pré-teste e pós-teste e chegar a algumas constatações. 

Foi dito, no capítulo I, que os jovens chegam ao Ensino Médio com conhecimentos 

muito rudimentares de Geometria. Esse fato pôde ser comprovado pelo teste dos níveis de 

van Hiele, que foi o primeiro instrumento de pesquisa utilizado. Vários participantes não 

tinham conhecimentos básicos, como por exemplo, a definição de um retângulo pelas suas 

propriedades mínimas. Para grande parte dos participantes, um polígono só seria retângulo 

se tivesse base e altura diferentes, ou seja, um retângulo nunca poderia ter os quatro lados 

iguais e, dessa forma, um quadrado nunca poderia ser classificado como retângulo. Houve 

casos de participantes interpretarem retângulo como quadrado e alguns que não 

conseguiram identificar triângulos. 

Outra constatação que pôde ser feita, com base na reação dos participantes durante as 

atividades, foi que os adolescentes gostam de recursos diferentes do quadro e giz, com os 

quais possam fazer experiências, como o Geoplano e o GeoGebra, que foram utilizados 

nessa pesquisa.  Gostam de fazer várias tentativas até chegar ao resultado desejado, sem 

aquela pressão que existe por parte de alguns professores que exigem que todas as questões 

tenham respostas únicas, e com o mesmo formato. 

Dessa forma, pôde-se considerar que os recursos utilizados tiveram uma ótima 

aceitação por parte dos participantes. Todos demonstraram grande interesse na resolução 

das atividades propostas. Nas atividades específicas com o Geoplano, eles participavam 

ativamente, pois era um instrumento que eles não conheciam. Todos comentavam como 

era interessante calcular as áreas com o uso do Geoplano. 

É importante destacar que o software GeoGebra foi recebido, pela maior parte dos 

sujeitos, com mais interesse e curiosidade do que o Geoplano. Todos demonstraram ter 

gostado muito das atividades com o Geoplano, porém, o entusiasmo com o GeoGebra pôde 

ser percebido claramente. Um possível motivo é que eles nunca haviam usado o 

computador como ferramenta para aprender algum conteúdo de matemática. A realidade 
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sócio-econômica da Escola Estadual Doutor Odilon Loures apresenta um quadro de baixa 

renda. Sendo assim, a maioria dos sujeitos da pesquisa não possui computador doméstico e 

alguns deles frequentam  lan houses, utilizando-os apenas para diversão. 

Nas atividades com o Geoplano e com as figuras recortadas em papel cartão, os 

sujeitos da pesquisa apresentaram muitos avanços na identificação das propriedades dos 

polígonos, principalmente daquelas que são comuns a vários deles. Também evoluíram em 

relação à capacidade de compreender que as figuras geométricas não precisam ficar 

estáticas, que a primeira visão de um objeto muitas vezes não é suficiente para a percepção 

de todas as suas características. Eles, muitas vezes, mudavam o Geoplano de posição, para 

analisar a figura de um outro ângulo. 

No caso específico do cálculo de Áreas de Figuras Planas e Espaciais, que foi o foco 

dessa pesquisa, os sujeitos passaram a utilizar procedimentos que antes não utilizavam. Por 

exemplo: fazer o fracionamento de uma figura em várias outras menores, sabendo que isso 

não afetaria a área total. Bastaria depois juntar as áreas parciais encontradas (ideia aditiva). 

Também aprenderam a usar ideias subtrativas. Muitas vezes, completavam uma figura, 

encontravam a área da nova figura construída e depois subtraíam o que tinha sido 

acrescentado. 

Outro aspecto que foi percebido pela pesquisadora em grande parte dos participantes 

é que eles compreenderam que a geometria permite certas manipulações, sem que a área se 

modifique, por exemplo: um triângulo isósceles pode ser entendido como dois triângulos 

retângulos, sendo que um deles pode ser deslocado e colocado do outro lado, formando um 

retângulo, cuja base medirá a metade da base do triângulo original. Ou, então, calcula-se a 

área de cada triângulo retângulo e depois duplica, já que os dois triângulos formados 

possuem a mesma área. Aqui, inclusive, muitos participantes descobriram e utilizaram a 

ideia de simetria. Se o polígono tivesse um eixo de simetria, poderiam dividi-lo em dois 

polígonos de áreas idênticas e calcular a área de cada um deles mais facilmente. 

Dessa forma, pôde-se concluir que o Geoplano contribuiu muito para a realização das 

atividades propostas e para a aprendizagem de Áreas de Figuras Planas, pois serviu como 

uma ferramenta para a compreensão de vários conceitos. Conclui-se também que, ao obter 

essa capacidade de compreensão, possibilitada pelo Geoplano, o aluno adquire domínio 

para reconfigurar um objeto ou polígono como melhor lhe convier. Cada um pode escolher 

o caminho que preferir para desenvolver o seu raciocínio geométrico. Isso significa que, ao 

invés de recorrer somente a fórmulas, existem outras possibilidades de resolução para uma 

mesma atividade. A discussão gerada a partir dessas várias soluções cria um ambiente 
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propício à aprendizagem, possibilitando avanços na linguagem, na capacidade 

argumentativa e dedutiva e, consequentemente, o avanço nos níveis de pensamento 

geométrico definidos por van Hiele. 

O domínio de certas habilidades, como visualizar uma figura em diferentes posições 

e saber que suas propriedades se mantém, foram desenvolvidas através do Geoplano, do 

GeoGebra e dos outros recursos utilizados, que possibilitaram ao aluno lidar com as figuras 

além de sua percepção imediata. 

O uso do GeoGebra também contribuiu muito para a realização das atividades, 

conforme a literatura consultada sugeria. O uso desse software foi considerado de grande 

relevância, pois possibilitou algumas explorações que o Geoplano ou os outros recursos 

não permitiam. Veio dar suporte à compreensão, sob o ponto de vista da construção do 

conhecimento, tendo a linguagem matemática como mediadora do processo. 

Pôde-se concluir que o software GeoGebra constituiu um ambiente fértil que permitiu 

ao aluno a construção e manipulação de figuras, levantando hipóteses, criando conjecturas 

a respeito das regularidades percebidas, que eram ou não comprovadas. Numa construção 

com régua e compasso, a figura se mantém estática, o que não possibilita que se façam 

testes com ela. O Geoplano, apesar de possibilitar várias manipulações, não nos fornece 

medidas tão precisas como o GeoGebra. Com o uso do software GeoGebra,  foi possível 

obter todas as medidas desejadas e, se necessário, manipular a figura como fosse 

conveniente e experimentar diversas possibilidades, de forma interativa. Convém ressaltar 

que o GeoGebra também possui limitações e que os outros recursos citados não precisam 

ser descartados. Todos possuem vantagens e limitações, mas podem ser usados de maneira 

que um complemente o outro, podendo dessa forma contribuir favoravelmente para a 

aprendizagem da Geometria. 

Um outro avanço percebido foi o desenvolvimento de uma linguagem geométrica 

mais adequada e mais consistente. Os participantes, no início da pesquisa, além de terem 

receio de falar, utilizavam termos de forma incoerente (conforme pôde ser percebido nos 

resultados das atividades VH1 e VH2), demonstrando que não tinham conhecimento de 

determinados conceitos ou que esses conceitos haviam sido aprendidos de forma 

equivocada, como é o caso da definição de retângulo, que já foi citada anteriormente. Com 

o desenvolvimento das atividades, eles passaram a ter mais coragem de participar, à 

medida que iam criando familiaridade com termos que não conheciam ou que antes eram 

utilizados de maneira inadequada. 
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Um outro acontecimento que não pode deixar de ser destacado aqui foram as 

contribuições trazidas pelas atividades realizadas em equipes. Elas permitiram constatar 

que, de fato, no processo de ensino-aprendizagem, é essencial que sejam criados espaços 

de diálogo, privilegiando as discussões e a inter-relação de um sujeito com o outro.  

A ação de um sujeito sobre um objeto ou um novo conceito é mediada pelo outro. 

Em muitos casos, foi percebido que o sujeito só conseguiu concluir a atividade com a 

intervenção do colega. Essas intervenções foram consideradas de grande proveito, pois 

provocaram o surgimento de ideias, argumentações e deduções muito importantes. Em 

outras palavras, essas intervenções também foram muito relevantes em relação aos avanços 

percebidos. O próprio van Hiele (1986) afirma que quando há diferenças de opinião em um 

nível, isto pode levar a análises que conduzirão ao próximo nível. 

Tudo isso confirma que, de acordo com a concepção de processo de ensino-

aprendizagem adotada nesta pesquisa, deve ser dada importância à atividade conjunta, à 

relação de cooperação dos alunos entre si e com o professor. Esta concepção modifica a 

relação tradicional de autoridade e a distância existente entre os participantes do processo, 

conforme se escreveu no Capítulo II. 

Outro fato que não pode deixar de ser ressaltado é que ocorreram casos nos quais o 

número de avanços atingidos pelo sujeito não superou o número de permanências abaixo 

do esperado.  Embora a pesquisadora houvesse considerado o resultado insatisfatório, 

segundo os critérios elaborados, esses sujeitos (A7, A12, B9, B11, B12, C7 C9 e C15) 

apresentaram outros tipos de avanços, citados em sua análise individual.  

Assim, foi possível concluir que, no processo de ensino-aprendizagem, 

especificamente de conceitos geométricos, que é o foco dessa pesquisa, o uso de atividades 

e recursos adequados, especificamente o Geoplano e o GeoGebra, contribuíram para o 

avanço nos níveis de raciocínio geométrico, favorecendo o desenvolvimento de várias 

habilidades. 

O uso do Geoplano e do GeoGebra foi considerado de grande valia para o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno, pois considera-se que as características 

principais do processo de ensino-aprendizagem são seu caráter social, ativo, individual, 

consciente, comunicativo, motivador, significativo e cooperativo, citadas no Capítulo II, e 

que estas devem estar presentes em todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem. 

Tais características foram percebidas através do uso de ambos os recursos. 

Dessa forma, o uso de materiais concretos, como o Geoplano, e de softwares de 

geometria dinâmica, como o GeoGebra podem criar novas possibilidades de aprendizagem. 
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Em relação ao uso de softwares, é muito importante ressaltar que isso não significa 

que o processo de ensino-aprendizagem seja impossibilitado pela ausência da tecnologia, 

no caso Laboratório de Informática. Ainda mais, a presença de tecnologia na escola não 

garante, por si só, o sucesso do processo de ensino-aprendizagem de Matemática, 

conforme exposto no Capítulo II. Muitas escolas possuem computadores e nem por isso 

são melhores do que outras que não os têm. A verdadeira integração entre a escola e a 

tecnologia somente efetivar-se-á quando a escola estiver equipada adequadamente com 

recursos tecnológicos e humanos, e com competência para utilizá-los em favor do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Para tanto, os computadores, a Internet, a televisão, a câmera digital e outras 

inovações tecnológicas apresentam-se como recursos midiáticos que, com a mediação do 

professor, podem se transformar em recursos importantes para a compreensão, construção 

e reflexão do saber. 

Na tentativa de contribuir para o incremento das atividades em sala de aula, esta 

pesquisa, além dos resultados já apresentados, também deu origem a um produto final: um 

pequeno livro com sugestões de atividades que podem auxiliar os professores na utilização 

do Geoplano e do GeoGebra. O livro contém ainda um breve referencial teórico para 

explicitar o uso destes recursos para o processo de ensino-aprendizagem de Geometria, 

além do teste mediador da pesquisa. 

Vale salientar que as conclusões aqui apresentadas e também contidas no produto 

final não são únicas e nem definitivas, como é característico em pesquisa qualitativa. A 

proposta apresentada nessa pesquisa pode ser considerada uma oportunidade de testar 

novos modos de ensinar e aprender. O surgimento de novas possibilidades pode auxiliar na 

resolução de problemas matemáticos e possibilitar uma melhor aprendizagem, voltada para 

a autonomia. 

Embora tenha sido possível responder afirmativamente à pergunta da pesquisa, ainda 

restaram sujeitos cujos resultados não foram totalmente satisfatórios, mesmo com o uso do 

Geoplano e do GeoGebra. Esses sujeitos aprenderam conceitos geométricos, que não 

foram suficientes para o êxito no pós-teste, pois lhes faltavam conceitos básicos relativos à 

aritmética como, por exemplo, efetuar as quatro operações e até mesmo a tabuada. Este é 

outro desafio: como trabalhar os conceitos matemáticos pertinentes ao Ensino Médio com 

esses alunos? 

Apesar disso, conclui-se que lançar mão de recursos como o Geoplano e o GeoGebra, 

utilizados nessa pesquisa, pode não ser uma solução definitiva para suprir uma deficiência 
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do ensino convencional, mas cria uma nova possibilidade para o desenvolvimento de 

habilidades geométricas e, consequentemente, para a aprendizagem de matemática de 

forma geral, podendo ser um forte aliado para a Educação Matemática. 
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APÊNDICE A – CONVITE 

Convite 
Curso: Geometria Espacial - Desenvolvimento da habilidade de 
calcular áreas de figuras planas e espaciais, através de materiais 

concretos e software Geogebra 
 
 

Aos alunos da 1ª série, 2ª série e da 3ª série do Ensino Médio 
E.E. Dr. Odilon Loures 

 
Convidamos você a participar do curso Geometria Espacial - Desenvolvimento da 
habilidade de calcular áreas de figuras planas e espaciais, através de materiais 
concretos e software Geogebra. Este curso é parte integrante da Dissertação de Mestrado 
da professora Carmem Rosilene Vieira, da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. O 
curso contará com atividades práticas e teóricas e também será utilizado o software 
educacional Geogebra, destinado ao estudo da Geometria. O curso será realizado no mês 
de (a ser definido), nessa escola, nos seguintes dias e horários: 
Segunda-feira e terça-feira: de 19 h às 21 h. 
 Terça-feira: 15h e 30min às 17h e 30min. 

Dia /2009 2ª feira (grupo A) 
Dia/2009 3ª feira (grupo B) 

 
Semana 1 

Dia/2009 3ª feira (grupo C) 
Dia/2009 2ª feira (grupo A) 
Dia/2009 3ª feira (grupo B) 

 
Semana 2 

Dia/2009 3ª feira (grupo C) 
Dia/2009 2ª feira (grupo A) 
Dia/2009 3ª feira (grupo B)  

 
Semana 3 

Dia/2009 3ª feira (grupo C) 
Dia/2009 2ª feira (grupo A) 
Dia/2009 3ª feira (grupo B) 

 
Semana 4 

Dia/2009 3ª feira (grupo C) 
Dia/2009 2ª feira (grupo A) 
Dia/2009 3ª feira (grupo B) 

 
Semana 5 

Dia/2009 3ª feira (grupo C) 
Dia/2009 2ª feira (grupo A) 
Dia/2009 3ª feira (grupo B) 

 
Semana 6 

Dia/2009 3ª feira (grupo C) 
Dia/2009 2ª feira (grupo A) 
Dia/2009 3ª feira (grupo B) 

 
Semana 7 

Dia/2009 3ª feira (grupo C) 
Dia/2009 2ª feira (grupo A) 
Dia/2009 3ª feira (grupo B) 

 
Semana 8 

Dia/2009 3ª feira (grupo C) 
 

Agradecemos e esperamos contar com a sua participação. 
Contatos: Carmem (Pesquisadora) – (38) 3251-5267 - carmemrosilenevieira@gmail.com 
                 Marger (Orientadora) – (31) 3559 1458– margerv@terra.com.br 
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APÊNDICE B – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Ficha de inscrição 
(Para uso do pesquisador) 
CÓDIGO: 

Curso: Geometria Espacial - Desenvolvimento da 

habilidade de calcular áreas de figuras planas e espaciais, 

através de materiais concretos e software Geogebra. 

 
 

Nome: Idade: 
Série:  Telefone de contato: 
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APÊNDICE C – PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE SOBRE ÁREAS 
 
 

NOME: 
_____________________________________________GRUPO_____TURMA______ 
 
1-Identifique a(s) figura(s) que possuem a mesma área da figura dada: 
 
 
 
 
a)(    )                             
 
 
 
 
  a)                               b)                                   c)                               d) 
 
 
 
 

 

2- Dois polígonos regulares têm todos os ângulos respectivamente iguais. Pode-se afirmar 
que eles possuem a mesma área? Por quê? 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3-Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
A)(     )A diagonal de um paralelogramo divide-o em dois triângulos de mesma área. 
B)(     )Todo quadrado é um retângulo. 
C)(     )Todo quadrado é um losango. 
D)(     )Todo paralelogramo é um retângulo. 
E)(     )Todo triângulo eqüilátero é isósceles. 
 
 
4-Quantos centímetros quadrados foram retirados do tabuleiro representado abaixo, sendo 
que cada quadradinho tem lado igual a 1 cm? 
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5-Para fazer um quadro bem moderno para sua escola, Roberto divide uma tela quadrada 
em 8 partes com quatro faixas de mesma largura e a diagonal, como na figura. Ele pinta o 
quadro de azul e verde, de modo que duas partes vizinhas tenham cores diferentes. No 
final, ele repara que usou mais verde do que azul. Que fração do quadro foi pintada de 
azul? 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
6-Um terreno retangular foi dividido em 4 terrenos, também retangulares. As áreas de 3 
deles estão dadas na figura em km2. Qual a área do terreno que foi dividido? (OBS: As 
medidas dos lados são inteiras). 
 

                   27                      18 

 

 

                                             72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-Considere o triângulo representado na malha quadriculada com quadrados de lados 
iguais a 1 cm. A área do triângulo é: 
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8-Um paralelepípedo é formado por vários cubos empilhados, conforme a figura abaixo. 
Responda: a)Se pintarmos de vermelho esse paralelepípedo, quantas faces dos cubos serão 
pintadas? b)Se cada cubinho tem uma aresta medindo 1 cm, qual a área da superfície 
pintada de vermelho? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9-Uma casa ocupa a quarta parte de um terreno, como na figura abaixo. O restante do 
terreno é usado como quintal. Para pavimentar o quintal com certo piso, este é comprado 
em caixas que comportam 1,5m2 de piso. Quantas caixas deverão ser compradas? 
 

 

        CASA 

                                                       30m 

 

 

 

            QUINTAL 

 

 

                           20m 

 

10-Numa cozinha de 3 m de comprimento, 2 m de largura e 2,80 m de altura, as portas e 
janelas ocupam uma área de 4m2. Para azulejar as paredes, o pedreiro aconselha a compra 
de 10% a mais de metragem a ladrilhar. Calcule a metragem de ladrilhos que se deve 
comprar. 
 

11-Uma caixa de sapatos tem a forma de um paralelepípedo retângulo e dimensões iguais a 
16cm, 14cm e 12cm. Quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para se 
construir essa caixa? Admita que se utilize 20% a mais de material para que seja possível 
fazer colagens e dobraduras necessárias à confecção da caixa. 
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12-Um arquiteto tem dois projetos para construção de uma piscina retangular com 1 m de 
profundidade: 
Projeto 1: dimensões do retângulo: 16m x 25m 
Projeto2: dimensões do retângulo: 10m x 40m. 
Qual dos dois projetos fica mais economicamente viável para o proprietário da piscina? 
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APÊNDICE D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Escola Estadual Dr. Odilon Loures 
 

 
 

Termo de Autorização 

 

Autorizo as Professoras Carmem Rosilene Vieira – Orientanda e Marger da Conceição 
Ventura Viana – Orientadora do Mestrado Profissional em Educação Matemática a 
realizarem sua pesquisa intitulada “REINVENTANDO A GEOMETRIA NO ENSINO MÉDIO: 
UMA ABORDAGEM ENVOLVENDO MATERIAIS CONCRETOS, SOFTWARES DE 

GEOMETRIA DINÂMICA E A TEORIA DE VAN HIELE ”, com os alunos do Ensino Médio 
desta escola, de acordo com as tarefas previstas no projeto de pesquisa, dentro da disciplina 
Matemática.    

 
 
 
 

Bocaiúva – MG, 02 de outubro de 2009 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Prof. Wandik Afonso Barroso 

Diretor da Escola Estadual Dr. Odilon Loures 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Av. da Saudade 436- Bairro Bonfim- Bocaiúva-MG 

CEP: 39390 000- Telef. (38) 3251 1451 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 
PARA OS PAIS 

 
             Mestrado Profissional em Educação Matemática - 2009 
 
Projeto de Pesquisa: REINVENTANDO A GEOMETRIA NO ENSINO MÉDIO: UMA 
ABORDAGEM ENVOLVENDO MATERIAIS CONCRETOS, SOFTWARES DE GEOMETRIA 
DINÂMICA E A TEORIA DE VAN HIELE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais 

Prezados Senhores Pais 

Seu (sua) filho (a) está convidado (a) a participar da pesquisa REINVENTANDO A 
GEOMETRIA NO ENSINO MÉDIO: UMA ABORDAGEM ENVOLVENDO MATERIAIS CONCRETOS, 
SOFTWARES DE GEOMETRIA DINÂMICA E A TEORIA DE VAN HIELE. Esta pesquisa tem os 
objetivos:  
1.Planejar, implementar e avaliar atividades para o processo de ensino e aprendizagem “de 
Áreas de Figuras Planas e Espaciais”, com a utilização do software Geogebra, Modelagem 
Matemática usando embalagens, e construções com argila, régua e compasso, dobraduras, 
e outros meios que forem julgados úteis ao processo. 
2.Investigar as contribuições da utilização dos meios de ensino e a realização das 
atividades propostas para o processo de ensino e aprendizagem de “Áreas de Figuras 
Planas e Espaciais”. A participação na pesquisa ocorrerá através da participação nas 
atividades do projeto e de respostas a um questionário, aplicado no início da pesquisa. A 
colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa é totalmente voluntária. O (A) aluno 
(a) pode escolher não responder a qualquer uma das perguntas apresentadas no 
questionário e poderá, a qualquer momento, desistir de participar da mesma. Ele (a) terá 
seu anonimato garantido e as informações que fornecer não serão associadas ao seu nome 
em nenhum documento, relatório e/ou artigo que resulte desta pesquisa. Vocês terão em 
mãos uma cópia deste termo e poderão tirar dúvidas, quando necessário, juntamente à 
pesquisadora responsável.  

                                      _________________________________________                   
 Profa. Dra. Marger da Conceição Ventura Viana 
Departamento de Matemática – ICEB / UFOP 

Fones: (31) 3559-1700 ou 3559-1724 / e-mail: margerv@terra.com.br 
 
 

Para ser preenchido por um dos pais do(a) aluno(a) 
 
Eu, _________________________________________________, autorizo meu(minha) 
filho(a)      a participar da pesquisa. 

                                                      ___________________ , ___ de __________ de 2009. 

 
                                                  _____________________________ 

Assinatura do (a) responsável 
           

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 
Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 

Homepage:  http://www.propp.ufop.br – e-mail: cep@propp.ufop.br – Fone: 55(31)3559-1368 
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APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO PARA 

OS ALUNOS 

 
             Mestrado Profissional em Educação Matemática - 2009 
 
Projeto de Pesquisa: REINVENTANDO A GEOMETRIA NO ENSINO MÉDIO: UMA 
ABORDAGEM ENVOLVENDO MATERIAIS CONCRETOS, SOFTWARES DE GEOMETRIA 
DINÂMICA E A TEORIA DE VAN HIELE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os alunos 

Prezados alunos,  

Você está convidado(a) a participar da pesquisa REINVENTANDO A GEOMETRIA NO 
ENSINO MÉDIO: UMA ABORDAGEM ENVOLVENDO MATERIAIS CONCRETOS, SOFTWARES DE 
GEOMETRIA DINÂMICA E A TEORIA DE VAN HIELE. Esta pesquisa tem os objetivos:  
1.Planejar, implementar e avaliar atividades para o processo de ensino e aprendizagem “de 
Áreas de Figuras Planas e Espaciais”, com a utilização do software Geogebra, Modelagem 
Matemática usando embalagens, e construções com geoplano, régua e compasso, 
dobraduras, e outros meios que forem julgados úteis ao processo. 
2.Investigar as contribuições da utilização dos meios de ensino e a realização das 
atividades propostas para o processo de ensino e aprendizagem de “Áreas de Figuras 
Planas e Espaciais”. A participação na pesquisa ocorrerá através da participação nas 
atividades do projeto e de respostas a um questionário, aplicado no início da pesquisa. A 
colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa é totalmente voluntária. O (A) aluno 
(a) pode escolher não responder a qualquer uma das perguntas apresentadas no 
questionário e poderá, a qualquer momento, desistir de participar da mesma. Você terá seu 
anonimato garantido e as informações que fornecer não serão associadas ao seu nome em 
nenhum documento, relatório e/ou artigo que resulte desta pesquisa. Cada aluno terá em 
mãos uma cópia deste termo e poderá tirar dúvidas, quando necessário, juntamente à 
pesquisadora responsável.  

                                      _________________________________________                   
 Profa. Dra. Marger da Conceição Ventura Viana 
Departamento de Matemática – ICEB / UFOP 

Fones: (31) 3559-1700 ou 3559-1724 / e-mail: margerv@terra.com.br 
 

Para ser preenchido pelo(a) aluno(a) 
 
Eu, _________________________________________________, declaro que entendi os 
objetivos e os termos de minha colaboração para o desenvolvimento da pesquisa e 
concordo em participar da mesma. 

                                                      ___________________ , ___ de __________ de 2009. 

                                                 _____________________________ 
Assinatura do(a) participante 

 
           

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 
Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 

Homepage:  http://www.propp.ufop.br – e-mail: cep@propp.ufop.br – Fone: 55(31)3559-1368 
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APÊNDICE G - JUSTIFICATIVA 

 
 
 

     MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
          Universidade Federal de Ouro Preto 

 
 

 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

Departamento de Matemática – ICEB / UFOP  

 

Projeto de Pesquisa: REINVENTANDO A GEOMETRIA NO ENSINO MÉDIO: UMA 
ABORDAGEM ENVOLVENDO MATERIAIS CONCRETOS, SOFTWARES DE GEOMETRIA 
DINÂMICA E A TEORIA DE VAN HIELE. 

 

Orientando: Carmem Rosilene Vieira 

 

Orientador: Prof. Dra. Marger da Conceição Ventura Viana 

 

Justificativa 

O presente projeto se justifica por ser desenvolvido na Linha de Pesquisa 2 - Formação de 
Professores de Matemática, Cultura e Ensino-aprendizagem de Matemática do Mestrado 
Profissional em Educação Matemática da UFOP e por se constituir numa oportunidade 
de contribuição para melhoria do processo de ensino/aprendizagem de Geometria dos 
alunos do Ensino Médio e também para ser utilizado em cursos de Licenciatura em 
Matemática.  

 

 
______________________________________________________________________ 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 
Homepage:  http://www.ppgedmat.ufop.br – e-mail: ppgedmat@ufop.br – Fone: 55(31)3559-1724 

 



 142 

APÊNDICE H – ATIVIDADES DE GEOMETRIA PLANA COM O GE OPLANO 
 
 
 
a) Construir quadrados e retângulos com áreas previamente definidas: 

i- Retângulos de área 8,6,7,12,5. 

ii-  Quadrados de área 1,4,9,25. 

 

 

 

b) Construir triângulos com áreas 2,8,6,5. 

 

 

c) Construir quadrados com áreas 2,8,17,5. 

 

 

d) Construir paralelogramos de áreas 8,6,7,5,10. 
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APÊNDICE I – ATIVIDADES DE GEOMETRIA PLANA COM O GE OGEBRA 
 
 
 
a) Construir quadrados e retângulos com áreas previamente definidas: 
 

i- Retângulos de área 8,6,7,5. 
 

ii-  Quadrados de área 4,9,25. 
 
 
 

b) Construir triângulos com áreas 2,8,5. 
 
 
 
c) Construir quadrados com áreas 2,8,17. 
 
 
 
d) Construir paralelogramos de áreas 8,5,10. 
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APÊNDICE J – ATIVIDADES DE GEOMETRIA ESPACIAL COM O  GEOPLANO 
E/OU GEOGEBRA 

 
 

 
1- Observe cada embalagem recebida: 

 

2- Identifique o polígono de cada face da embalagem: 

 

3- Com a régua, meça cada aresta da embalagem e registre na folha que você recebeu: 

 

4- Construa, no Geoplano ou no GeoGebra, cada um dos polígonos e anote a área de cada 

um: 

 

5- Encontre a área total da superfície da embalagem: 
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ANEXO A – TESTE DOS NÍVEIS DE VAN HIELE 

 
Nome:__________________________________Turma:______Grupo:___ Idade: ____ 
1-Assinale o(s) triângulo(s): 
 
 
 
 
               A                                 B                    C                                   D                         E 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 
 
2- Assinale o(s) quadrado(s): 
 
      P                      Q                             R                                S                                      T 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 
 
3- Assinale o(s) retângulo(s): 
 
 
          U                         V                                     X                        Y                             Z 
 
 
 
JUSTIFICATIVA:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 
 
4- Assinale o(s) paralelogramo(s): 
 
 
               A                                    B                                   C                          D                E 
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JUSTIFICATIVA:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
5- Assinale os pares de retas paralelas: 
 
 

A)                             B)                       C)                         D)                                   E) 

 
 
 
 
JUSTIFICATIVA:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 
6-No retângulo ABCD, as linhas AC e BD são chamadas de diagonais. Assinale a(s) 
afirmativa(s) verdadeira(s) para todos os retângulos:      A                                              D 
 
 
a)Têm 4 ângulos retos. 
b) Têm lados opostos paralelos.                                       B                                              C 
c) Têm diagonais de mesmo comprimento. 
d) Têm os 4 lados iguais. 
e)Todas são verdadeiras. 
 
JUSTIFICATIVA:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 
 
7-Dê 3 propriedades dos quadrados: 
 
 
 
1-.......................................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................................... 

 
 
8-Todo triângulo isósceles tem dois lados iguais. Assinale a afirmativa verdadeira sobre os 
ângulos do triângulo isósceles: 
 
a)Pelo menos um dos ângulos mede 60º. 
b)Um dos ângulos mede 90º. 
c)Dois ângulos têm a mesma medida. 
d)Todos os três ângulos tem a mesma medida. 
e)Nenhuma das afirmativas é verdadeira. 
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9- Dê 3 propriedades dos paralelogramos: 
 
 
1-.......................................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................................... 

 

10-Dê um exemplo de um quadrilátero cujas diagonais não tem o mesmo comprimento. 
Desenhe este quadrilátero: 
 
 
 
 
11-Assinale a(s) figura(s) que pode(m) ser considerada(s) retângulo(s): 
 
 
         A                           B                     C                         D                               E 
 
 
 
12-Os quatro ângulos A,B, C e D de um quadrilátero ABCD são todos iguais. 
 
a)Pode-se afirmar que ABCD é um quadrado?................................................................... 
b)Por quê? ........................................................................................................................... 
c) Que tipo de quadrilátero é ABCD? ................................................................................ 
 
13-Pode-se afirmar que todo retângulo é também um paralelogramo?............................... 
Por quê?............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
 
14-Considere as afirmativas: 
I)A figura X é um retângulo. 
II)A figura X é um triângulo. 
Assinale a afirmativa verdadeira: 
a)Se I é verdadeira, então II é verdadeira. 
b) Se I é falsa, então II é verdadeira. 
c)I e II não podem ser ambas verdadeiras. 
d)I e II não podem ser ambas falsas. 
e)Se II é falsa, então I é verdadeira. 
 
15-Assinale a afirmativa que relaciona corretamente as propriedades dos retângulos e dos 
quadrados: 
a)Qualquer propriedade dos quadrados é também válida para os retângulos. 
b)Uma propriedade dos quadrados nunca é propriedade dos retângulos. 
c)Qualquer propriedade dos retângulos é também válida para os quadrados. 
d)Uma propriedade dos retângulos nunca é propriedade dos quadrados. 
e)Nenhuma das afirmativas anteriores. 
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ANEXO B – ATIVIDADE VH1 
 
MODELOS DAS FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS PARA SEREM RECORTADAS EM PAPEL 
CARTÃO 
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ANEXO C – ATIVIDADE VH2 
 

Nº FIGURAS ELEMENTOS EM COMUM DIFERENÇAS 

1  
 
 
 

  

2  
 
 
 

  

3  
 
 
 

  

4  
 
 

  

5  
 
 
 

  

6  
 
 
 

  

7  
 
 

  

8  
 
 
 

  

9  
 
 
 

  

10  
 
 
 

  

11  
 
 
 

  

12  
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ANEXO D – ATIVIDADE VH3 
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ANEXO E – ATIVIDADE VH4 
 
QUADRADOS    RETÂNGULOS           LOSANGOS         PARALELOGRAMOS    
TRAPÉZIOS 
 
4 LADOS    4 LADOS    4 LADOS    4 LADOS    4 LADOS 
 
4 ÂNGULOS   4 ÂNGULOS   4 ÂNGULOS   4 ÂNGULOS   4 ÂNGULOS    
    
4 ÂNGULOS RETOS    4 ÂNGULOS RETOS 4 ÂNGULOS RETOS  
4 ÂNGULOS RETOS    4 ÂNGULOS RETOS 
 
LADOS OPOSTOS CONGRUENTES       LADOS OPOSTOS CONGRUENTES      
LADOS OPOSTOS CONGRUENTES       LADOS OPOSTOS CONGRUENTES 
LADOS OPOSTOS CONGRUENTES 
 
4 LADOS CONGRUENTES         4 LADOS CONGRUENTES       
 4 LADOS CONGRUENTES         4 LADOS CONGRUENTES          
4 LADOS CONGRUENTES   
          
LADOS OPOSTOS PARALELOS     LADOS OPOSTOS PARALELOS 
LADOS OPOSTOS PARALELOS     LADOS OPOSTOS PARALELOS 
LADOS OPOSTOS PARALELOS 
            
UM PAR DE LADOS OPOSTOS PARALELOS  
UM PAR DE LADOS OPOSTOS PARALELOS 
UM PAR DE LADOS OPOSTOS PARALELOS 
UM PAR DE LADOS OPOSTOS PARALELOS 
UM PAR DE LADOS OPOSTOS PARALELOS 
 
ÂNGULOS OPOSTOS CONGRUENTES 
ÂNGULOS OPOSTOS CONGRUENTES 
ÂNGULOS OPOSTOS CONGRUENTES 
ÂNGULOS OPOSTOS CONGRUENTES  
ÂNGULOS OPOSTOS CONGRUENTES 
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ATIVIDADE VH 4 
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ANEXO F – ATIVIDADE VH5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 




