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RESUMO 
 

 

 

 

     O objetivo desta pesquisa foi descrever o processo de formação do conceito de 

quadriláteros no decorrer da realização de uma seqüência de atividades e verificar a 

possibilidade  de avanços  no  desenvolvimento do pensamento geométrico, de  alunos de uma  

6ª série do Ensino Fundamental. Os sujeitos envolvidos foram 28 alunos de uma escola 

pública municipal, situada em Itajaí, estado de Santa Catarina, com faixa etária de 12 a 13 

anos. Para a verificação do avanço entre os níveis de desenvolvimento do pensamento 

geométrico utili zou-se pré e pós-testes, contendo 10 questões nos moldes do modelo van 

Hiele e a seqüência de atividades desenvolvidas teve como referência algumas questões 

desenvolvidas pelo Projeto Fundão, da UFRJ. O estudo  embasado nos modelos de van Hiele 

e Klausmeier mostrou que 76,19% dos sujeitos mostraram avanço em seus níveis de 

pensamento geométrico, dos quais 52,38% atingiram  o nível 1 e 23,81% atingiram o nível 2. 

Espera-se que a pesquisa possa contribuir para o entendimento das possibili dades e limites da 

seqüência de atividades escolhida, permitindo ao professor, através desse entendimento,  a 

busca de novos olhares para o ensino da geometria.  

 

 

 

     Palavras-chave: níveis de pensamento geométrico/ níveis de formação de conceito/  

seqüência   de atividades. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was describe the quadrilaterals learning process during the 
realization of a sequency of activities and verifies the upgrade in geometrical thinking 
development of Primary School 6th grade studends. There were 28 Public School students 
involved in this study, between 12 to 13 years. For the verification of the geometrical thinking 
development levels advances was used pre and post tests with 10 questions following the van 
Hiele pattern and the developed activity sequence had as reference some questions developed 
by the "Fundão Project" from UFRJ.The school is located in the city of Itajaí, Santa Catarina 
state. The study was based on Van Hiel and Klausmeier models, and it shows that 76,19% 
students showed have upgraded in their geometrical thinking, which 52,38% reached level 1 
and 23,81% reached level 2. We hope that this research can contribute to the possibli ties and 
limits of activties sequence understanding, allowing the teacher based in this understanding to 
search new lookings to the geometrical teaching. 

 

 

Key words: geometrical thinking levels / concept formation levels /activities sequence.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 De acordo com a visão do platonismo, os objetos matemáticos1 são idéias puras e 

acabadas. Existem independentes da ação humana, num mundo que não é inventado e muito 

menos construído. Logo existem num mundo ideal, não material e encontram-se adormecidas 

nas mentes dos indivíduos, distantes da realidade imediata e empírica, mas objetiva. 

 Então, como se explica a contradição observada entre alunos que apresentam idéias e 

familiaridade com conceitos matemáticos no acontecer cotidiano, ou seja, efetuando medidas; 

fazendo transações comerciais envolvendo dinheiro; construindo pipas  repletas de retalhos 

geométricos com armações formadas por varetas paralelas e perpendiculares; montando traves 

de futebol; traçando brincadeiras de “amarelinha” 2 ou campos de futebol;  manuseando tijolos 

ou ladrilhos em trabalhos junto a olarias ou cerâmicas  e que   apresentam dificuldades no 

manuseio de conceitos e propriedades geométricas, em ambiente escolar?  

 Mas o que é que ocorre com a construção3 de conceitos matemáticos, se do aluno é 

solicitada a demonstração de habil idades lógicas e científicas cada vez mais complexas, à 

medida que vai progredindo em sua caminhada escolar, se ele não  consegue fazer uso dessa 

aprendizagem em outros contextos e considera a matemática  separada dos fenômenos que 

acontecem na vida prática?   

 Talvez seja decorrência da concepção de que a matemática é uma ciência abstrata, de 

difícil entendimento, descolada do cotidiano do aluno, onde na escola aprende um fazer-por-

                                                        
1 Objetos matemáticos são considerados como estruturas ou relações, que podem expressar diferentes situações 
ou problemas. 
2 Considera-se “amarelinha” uma brincadeira praticada por crianças, através  de    traçados  geométricos no chão. 



 34 

fazer,  com a transmissão de conhecimentos centrados no professor, não permitindo 

discussões e sem preocupação com a aprendizagem em termos de ação  de conceitos. Ou,   

talvez seja motivado pela  concepção estereotipada  que a  matemática é  considerada 

acessível a uma minoria de indivíduos,  capacitada para abstrair e compreender os conceitos 

matemáticos, aparentando funcionar como instrumento de seleção para o sucesso ou fracasso  

escolar e assim rotular  os alunos em mais ou menos inteligentes. Como diz Dal Vesco 

(2002), no imaginário popular, a matemática  ainda é vista como disciplina selecionadora,  

definindo os aprendizes  capacitados para o prosseguimento dos estudos e com competência 

para o exercício de funções sociais superiores .  

 No processo de explicação do fracasso escolar buscam-se culpados pela experiência 

negativa dos alunos, encaminhando-os ao desinteresse pela busca do conhecimento 

matemático  ou pela educação escolarizada.  Nessa visão, a culpa ou é do aluno, que não tem 

capacidade para aprender; ou é da escola, que não capacita o aluno; ou é do professor, que não 

possui preparo pedagógico suficiente.  Ou ainda, culpabiliza-se a inserção do aluno em  

classes sociais baixas; ou a seletividade ideológica promovida pelo próprio sistema 

educacional, dentre outras explicações. 

 Acredita-se que a  preocupação não deve ser com a busca de culpados mas com o 

entendimento  da relação-tríade que ocorre na sala-de-aula entre aluno, professor e 

conhecimento.  

Entende-se neste estudo,  que o conhecimento  é produto da ação e reflexão do aluno 

com vistas  à construção de objetos matemáticos e proporcionada por  atividades organizadas, 

observando-se o desenvolvimento de níveis de pensamento geométrico  (VAN HIELE, 1986) 

e formação de conceitos (KLAUSMEIER e GOODWIN, 1977), notadamente os geométricos.  

Outro  elemento motivador para a opção pelo presente trabalho  surgiu numa das 

práticas pedagógicas,  desta mestranda, em uma aula de matemática sobre otimização4 de 

figuras geométricas, junto a um grupo de alunos, do 1º período do curso de Ciências 

Econômicas,  no Ensino Superior, quando ao ser solicitada a obtenção de um retângulo de 

área máxima e ser  encontrado um quadrado como solução, ouviu-se o comentário: “mas, o 

pedido do problema era um retângulo, não um quadrado!” . 

                                                                                                                                                                             
3 Entende-se por construção à aprendizagem de conceitos, à formação de idéias, por meio da criação – pelo 
próprio aluno,     de    símbolos    e    abstrações,   com  auxílio  de  sua ação sobre objetos (HOHMANN  e 
WEIKART, 1977).  
4 Considera-se otimização como problemas envolvendo aplicações do conceito de derivada, nos quais alguma 
quantidade deve ser maximizada ou minimizada. 
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 Aconteceu para o aluno, nessa oportunidade, a informação   de que um quadrado 

também é  um retângulo. Nota-se que aparenta faltar ao aluno  a compreensão da figura 

geométrica  em termos de seus atributos criteriais definidores (PIROLA e BRITO, 2001). Ou 

seja, o aluno aprendeu a identificar e a  distinguir  figuras geométricas apenas pela sua 

aparência e não pela sua essência conceitual. À primeira vista, apesar de estar no ensino 

superior,   o aluno encontra-se ainda no nível de visualização (VAN HIELE, 1986), onde 

distingue as representações visuais, mas não reconhece as propriedades que caracterizam e 

distinguem os objetos geométricos.  

 Justamente vem ao encontro do que Tinoco (1999), Nasser e colaboradores (2000) 

observaram em estudos realizados nos anos de  1990 e 1998: alunos chegam à universidade 

com conhecimentos de geometria desorganizados e desconectados, além de conceitualmente 

incorretos, obrigando a retomada, no curso superior, de conteúdos  estudados, no Ensino 

Fundamental. No que tange aos quadriláteros, os autores  também consideram que dentre os 

assuntos da geometria plana, os referidos polígonos são assuntos famil iares aos alunos, porém 

sem a formação de conceitos geométricos, necessitam passar por uma organização e uma 

aprendizagem que leve à compreensão conceitual.  

 Assim, questiona-se como os aprendizes terão condições de desenvolver estudos sobre 

a geometria não-euclidiana, por exemplo, se não dominam nem os conceitos básicos e muito 

menos as relações e propriedades dos quadriláteros?  Como o acadêmico poderá resolver 

questões como: esboçar o gráfico de uma equação que envolve x, y e z, especificando um 

paralelepípedo retangular de visualização, se não consegue  nem  perceber que um quadrado 

é também um retângulo? A situação apresenta-se conflituosa, pois normalmente, no Ensino 

Superior, toma-se como pressuposto básico que os acadêmicos são conhecedores da 

geometria  abordada nos Ensinos Fundamental e Médio, mas parece que  na realidade isso não 

vem acontecendo, gerando situações difíceis ao depararem  com um estudo de geometria no 

curso superior, em tópico  tais como geometria não-euclidiana ou geometria diferencial, 

complementa Pirola (2000). 

  Assim, diante da precariedade apresentada no domínio de conceitos geométricos pelos 

alunos, não só do  Ensino Fundamental, mas também do Ensino Superior,   decidiu-se  pela 

elaboração de pesquisa, na área de geometria. Mais especificamente, o estudo do 

desenvolvimento da compreensão dos  quadriláteros. Deste modo,  dentre as inúmeras 

possibilidades de abordagens que surgiram, optou-se por buscar literatura que focalizasse o  

desenvolvimento do pensamento  geométrico, pelos alunos do ensino fundamental. Pois, tem-
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se como hipótese,  que provavelmente o modo como esses conceitos são ensinados e 

aprendidos no ensino fundamental poderiam  explicar  as dificuldades encontradas pelos 

alunos do ensino superior. Então, procurou-se analisar o currículo escolar do ensino 

fundamental, objetivando identificar em qual série inicia o estudo de quadriláteros,  

envolvendo análise de relações e propriedades geométricas. Identificou-se a 6ª série, como a 

fase onde inicia  o aprendizado geométrico, no enfoque pretendido pela presente dissertação. 

Assim, optou-se pelo desenvolvimento desta pesquisa envolvendo  alunos da referida  série.    

 Justifica-se a não utili zação dos sujeitos do 1º período do curso de Ciências 

Econômicas, devido a um descompasso entre a ementa a ser cumprida e o tempo necessário 

para o desenvolvimento deste estudo.  

  Em face ao exposto, as considerações efetuadas encaminharam a algumas indagações: 

 a)Que níveis de pensamento geométrico podem ser identificados em  alunos de 6ª série   

do Ensino Fundamental, de uma escola pública municipal, localizada em Itajaí, no estado de 

Santa Catarina?    

 b) O que seria necessário para a formação do conceito de quadriláteros e provocar o 

avanço no desenvolvimento do pensamento geométrico  do aluno  de um nível  para outro, 

que pudesse ser verificado por meio de teste de van Hiele?  

 Considerando a sala-de-aula, é necessário o entendimento de que os alunos apreendem 

geometria e avançam no processo de  construção do conhecimento geométrico, por meio da 

vivência de atividades adequadas, segundo fases de aprendizagem e   de acordo com a 

observação de uma seqüência de níveis do pensamento geométrico.  

 Deste modo, com base nos questionamentos e nas considerações apresentadas, 

relativas à importância e dificuldades deparadas pelos alunos no processo de aprendizado 

geométrico, chega-se à questão fundamental: 

 No processo de formação do conceito de quadriláteros existe avanço entre os  níveis 

de desenvolvimento do pensamento geométrico e como ele se dá quando o aluno é envolvido 

em uma seqüência de atividades, tendo como referência a li teratura sobre os níveis de 

pensamento geométrico (Van Hiele, 1986) e formação de conceitos (Klausmeier, 1977). 

 Assim, nesta dissertação, pretendeu-se: 

 Descrever o processo de formação do conceito de quadriláteros em uma seqüência de 

atividades e  verificar o avanço entre níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico, 
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envolvendo alunos de uma 6ª série do Ensino Fundamental, de uma escola pública  municipal, 

localizada em Itajaí(SC).  

 

1 OS PRIMEIROS PASSOS TRILHADOS PARA O ENTENDIMENTO  
DAS INTERROGAÇÕES 

 
 
 
 

 O desenvolvimento do pensamento geométrico é um dos objetivos perseguidos pela 

Educação Matemática, em todos os níveis escolares, explícito nos  Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental (1998). Entretanto, um dos problemas enfrentados no 

ensino de conteúdos  geométricos  é a distância verificada entre as definições  apresentadas 

nos  livros didáticos ou pelas representações realizadas pelo professor e o modo como o aluno 

desenvolve sua compreensão de quadriláteros, em relação ao espaço e ao plano.  

 

 

1.1 PROCURANDO ENTENDER O PROBLEMA: o desenvolvimento dos níveis de pensamento 
geométr ico e a formação de conceitos 
 
 
 
 

 É parte importante do currículo escolar do ensino fundamental o desenvolvimento do 

pensamento geométrico e o entendimento das dificuldades apresentadas pelos alunos na 

construção de conceitos geométricos.  Desta forma, aparenta ser necessária a consideração 

que  alunos ao ingressarem na escola,  já trazem um conjunto de noções informais,  sobre 

geometria,  construídas na  sua vivência cotidiana e  à medida que deparam na escola, com 

atividades explorando os níveis de pensamento, apreendem o mesmo conceito em  níveis 

sucessivamente superiores (KLAUSMEIER  e GOODWIN, 1977).  Consideram Klausmeier e 

Goodwin (1977) que muitos conceitos são originados antes da criança iniciar sua 

escolarização e a escola tem um importante papel no processo de formação dos  conceitos em 

níveis superiores, encaminhando ao entendimento que a construção de conceitos geométricos 

é produto do desenvolvimento do pensamento.  

  De acordo com D’Ambrosio (1974)  constata-se,  em ambiente escolar, a 

incapacidade dos alunos em promover a transferência de conhecimentos matemáticos, 
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notadamente os geométricos,  para situações novas. Talvez seja decorrência do 

desconhecimento do professor ao organizar sua seqüência de atividades de considerar a 

importância de  “como o aluno pensa, organiza seu raciocínio e constrói os conceitos 

matemáticos” (NEHRING, 1996, p.8) e pela  desconsideração da capacidade do aluno em 

extrapolar o que é ensinado na escola, para o desenvolvimento de situações interativas com a 

sua realidade, com os instrumentos fornecidos pela escola.  

  Sob o mesmo enfoque, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) salientam que os 

aprendizes devem ter direito a uma aprendizagem significativa, estabelecendo relações entre o 

conhecimento que possuem com os novos conceitos que irão construir.    

 Entretanto, referindo-se à geometria, Lujan (1997) afirma que esse campo de 

conhecimento tem sido apresentado de forma mecânica, com priorização de  construções 

geométricas  envolvendo régua e compasso e demonstrações de difícil entendimento pelo 

aluno, sem observar o processo de desenvolvimento do pensamento geométrico na construção 

de conceitos.  Assim, embora os alunos  percebam, visualizem e tentem  compreender os 

espaços  e as formas do  mundo que os rodeia, não vêem relação com o que é ensinado na 

escola  e passam a considerar a geometria difícil e desinteressante. Deste modo,  é necessário 

que o conteúdo geométrico apresentado aos alunos possuam a maior variedade possível de 

situações e contextos, despertando seu interesse e contribuindo para  seu desenvolvimento 

intelectual (FAINGUELERNT, 1995). 

  De acordo com a pesquisadora Lujan  (1997, p.27),   “as crianças começam a aprender 

Geometria no momento em que são capazes de ver, sentir e se movimentar no espaço que 

ocupam”. Portanto, a medida em que os alunos começam a perceber as características dos 

objetos pertencentes a esse espaço, a distinguir a forma, o tamanho, a posição e o movimento, 

através de seqüência de atividades  cuidadosamente elaborada, tendo como referência  as 

pesquisas que identificaram os níveis de pensamento geométrico, é possível que seja iniciado 

o  entendimento de alguns conceitos geométricos, sintetiza  a pesquisadora. Assim, aparenta 

ser importante a  observação da existência de níveis de pensamento geométrico para que se 

possa descrever o aprendizado do aluno. 

 Em relação à formação de conceitos, considerando conceitos como construtos mentais5 

do aprendiz, nota-se que de acordo com  “experiências de aprendizagem e padrões 

maturacionais únicos” (KLAUSMEIER e GOODWIN,  1977, p.50), conceitos geométricos 

                                                        
5 Klausmeier e Goodwin (1977) consideram  conceitos como constructos mentais próprios de cada aluno e 
formados a partir de experiências do sujeito com o objeto matemático.   
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podem ser manifestados  diferentemente pelos alunos, ao expressaram pensamento sobre um 

mesmo objeto matemático. Exemplificando, quando visualizam a figura a seguir, dois alunos 

podem identificá-la e conceituá-la  como retângulo.                                                                                

                                                                                   

                                                       Figura 1.Retângulo. 

 Mas, dependendo das informações e experiências com retângulos ou com 

representações visuais,  a figura geométrica   retangular,  pode não ser discriminada e muito 

menos conceituada,   se apresentada em uma outra posição, dentre um conjunto de polígonos.  

                                                                                                          

           2.A                                   2.B                               2.C 

                                    

                                     Figura 2.  Conjunto de polígonos. 

 Na ilustração,  o aluno poderá não reconhecer a figura 2.C, retângulo,  como um tipo  

de paralelogramo,  provavelmente considerando as figuras geométricas 2.A e 2.C,  

simplesmente, como paralelogramos. Talvez uma das alegações seja: “os lados não estão 

deitados!” 

 Outro aspecto a se considerar, se for solicitada a discriminação do retângulo, através 

de suas propriedades, pode-se obter respostas com “apenas as características visuais óbvias, 

tais como tamanho, forma e cor” (KLAUSMEIER e GOODWIN, 1977, p.51). Os autores 

complementam dizendo que os alunos “provavelmente não têm consciência” dos atributos 

definidores de um retângulo. Uma das  explicações parece ser obtida pelo estudo dos níveis de 

desenvolvimento de pensamento geométrico, onde os referidos pesquisadores argumentam 

que para ocorrer o avanço de um nível para outro e conseqüente  conceitualização, os 

aprendizes devem ter vivenciado todos os níveis anteriores  de operações cognitivas. Assim, 

também consideram: “ ... um conceito como  informação  ordenada a respeito das propriedades 

de uma ou mais  coisas – objetos, eventos ou processos – que tornam qualquer coisa particular 

ou classe de coisas capaz de ser diferenciada e também relacionada com outras coisas ou 

classes de coisas” (KLAUSMEIER e GOODWIN, 1977, p.50). 

 Sobre a identificação de  níveis no desenvolvimento do pensamento geométrico,  o 

casal holandês van Hiele pesquisou alunos de 12 e 13 anos, e defendeu a hipótese de que 

atividades  adequadas podem contribuir para a aprendizagem geométrica e que esta não ocorre 
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quando o ensino ocorre priorizando atividades em níveis  inferiores  ou  superiores ao  nível 

de pensamento do aluno.  

 O estudo do casal holandês, que  ficou conhecido  como o “Modelo de van Hiele” é  

pouco abordado no Brasil , diferentemente dos níveis de pensamento geométrico utilizado em 

pesquisas  como os desenvolvidos por Nasser (1992), Pirola (1995), Lujan (1996), Purificação 

(1999) e Pedro (2003). O modelo concebe cinco fases na aprendizagem de conceitos 

geométricos e cinco níveis no desenvolvimento do pensamento geométrico. O estudo 

considera que os níveis de pensamento geométrico possuem as seguintes características: no 

nível inicial (reconhecimento ou visualização) as figuras geométricas são avaliadas pelos 

alunos pela sua aparência e os aprendizes são considerados pertencentes a este nível se 

conseguirem o reconhecimento e reprodução de figuras somente pelas suas formas. No nível 

seguinte, que é o da análise, os alunos percebem características das figuras geométricas e 

conseguem descrever  propriedades e analisar os elementos das figuras. No nível posterior, o 

de síntese, as propriedades das figuras são ordenadas logicamente e os alunos conseguem 

construir definições, observar que uma propriedade é decorrência  de outra. Nos dois últimos 

níveis, os alunos conseguem construir demonstrações geométricas, reconhecer propriedades 

necessárias e suficientes  e efetuar comparações axiomáticas.    

 Quanto às fases de aprendizagem, para que ocorra avanço entre níveis de pensamento 

geométrico, o modelo van Hiele (1986) observa a existência das seguintes: informação, 

orientação guiada, explicitação, orientação e integração.  

 Na mesma linha de pensamento, Hohmann e Weikart (1997, p.20) afirmam que “ ao 

longo de suas vidas os seres humanos desenvolvem capacidades de forma seqüencial e 

previsível” . Aparenta que com o desenvolvimento do pensamento  vão emergindo novas 

capacidades, pois os autores complementam observando que ao longo do ciclo da vida 

existem métodos de ensino que se apresentam mais apropriados para o desenvolvimento da 

capacidade humana que outros. Ainda os mesmos pesquisadores, descrevem que uma 

experiência ou procedimento educacional6,  iniciada seja pelo adulto ou pela criança, é 

apropriada para o desenvolvimento da capacidade humana se houver preocupação em desafiar 

as capacidades do aprendiz conforme forem surgindo dificuldades,  em cada nível de 

desenvolvimento (HOHMANN  e WEIKART, 1997). 

                                                        
6 Neste estudo entende-se experiência ou procedimento  como seqüência de atividades.  
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 Quanto aos níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico,  Nasser (1992) em 

sua tese de doutorado, aplicou o teste de van Hiele para diagnosticar o nível de pensamento 

geométrico de estudantes secundários brasileiros  envolvidos em seu estudo;  desenvolveu 

atividades para o avanço de níveis  e realizou experimentação referente à  congruência de 

figuras planas. O estudo comprovou  que a vivência de  atividades organizadas, pelo 

professor,  pareceu promover o avanço dos níveis de van Hiele, apesar dos sujeitos 

observados, pelo estudo,   apresentarem avanço em seus  níveis de raciocínio geométrico 

abaixo do nível 3. 

 Sobre o mesmo tema, Lorenzato (1995) descreveu que no Brasil , o nível de 

desenvolvimento do pensamento geométrico de professores fica no nível 1,  onde os  sujeitos 

estudados afirmam que o quadrado não é retângulo, somente por possuir aparência diferente. 

A afirmação é decorrente de estudo realizado com 255 professores de 1ª a 4ª série do Ensino 

Fundamental, com cerca de dez anos de magistério. 

 Já o estudo de Almouloud (2002), envolvendo 24 professores do Ensino Fundamental 

da rede pública e oficial da região de São Paulo,  constatou que os sujeitos não possuíam 

raciocínio abstrato suficiente para superar o nível 3 de van Hiele (1986), não conseguindo 

compreender enunciados, desenvolver vocabulário próprio, assim como não se apresentavam 

preparados para fazer tratamento de informações, ficando deste modo incapacitados para a 

resolução de problemas geométricos.  

 No período de 1979 a 1982, pesquisadores ocidentais como Burger, Hoffer, Mitchel e 

Shaughnessy desenvolveram um projeto conhecido como Oregon, objetivando verificar como 

o modelo de van Hiele colaborava com a compreensão do aluno em geometria. O projeto 

apresentou a atividade “Qual é a minha forma?”, listando pistas para que o aluno descobrisse 

que se tratava de propriedades relativas ao paralelogramo. A referida atividade ao mesmo 

tempo que permite a identificação do nível de pensamento geométrico proposto por van Hiele, 

permite a observação do conceito que os alunos possuem sobre quadriláteros (PIROLA, 

1995). Na presente dissertação, na seqüência de atividades, propor-se-á uma atividade 

inspirada em “Qual é a minha forma?” 

 Assim, considerando os aspectos apresentados  e na tentativa de responder às questões 

formuladas  para este estudo, tem-se a hipótese, a seguir: 

 Para o processo de formação do conceito de quadriláteros em uma seqüência de 

atividades  e verificação de avanço entre os níveis de desenvolvimento do pensamento 
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geométrico, além do conhecimento do nível geométrico inicial que os alunos trazem para a 6ª 

série, do Ensino Fundamental, há necessidade de observar a proposição e o envolvimento em 

atividades organizadas, tendo como referência a literatura sobre os níveis de pensamento e 

formação de conceitos geométricos, descritos por van Hiele e Klausmeier, respectivamente. 

 

  

       1.2 O OBJETIVO DA PESQUISA 

 

 

 Portanto, a partir das perspectivas anteriores, esta pesquisa se objetivou a:  

 Descrever o processo de formação do conceito de quadriláteros em uma seqüência de 

atividades e  verificar o avanço entre  níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico,  

envolvendo alunos de uma 6ª série do Ensino Fundamental, de uma escola pública municipal, 

localizada em Itajaí (SC).  

 E como objetivos específicos, tendo como referência os estudos de van Hiele (1986) e 

Klausmeier (1977),  o trabalho pretendeu:   

identificar os níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico dos alunos de uma  6ª 

série, do Ensino Fundamental;  

verificar se existe avanço entre níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico, no 

conjunto das atividades; 

descrever o processo de formação do conceito de quadriláteros, em uma seqüência de 

atividades. 

 Assim, na introdução e neste 1º capítulo apresentaram-se aspectos motivadores para a 

escolha do tema,  as questões de pesquisa e os objetivos.   

 Continuando, no 2º capítulo, prosseguir-se-á o estudo em busca de um melhor 

entendimento da geometria, observando pesquisas relacionadas ao tema e no 3º capítulo 

abordar-se-á o que se observa e o que dizem  alguns  livros didáticos com relação à geometria 

e promover-se-á uma análise da geometria contida na  Proposta Curricular do Estado de Santa 

Catarina. 
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  A seguir, no 4º capítulo, abordar-se-á o que dizem pesquisadores como van Hiele e 

Klausmeier sobre o tema em questão.  

 No 5º capítulo expor-se-á os procedimentos metodológicos, pré e pós-testes e a 

seqüência de atividades, e, no 6º capítulo serão discutidos  os  resultados. 

 E, por fim, no último capítulo, apresentar-se-á as considerações finais e  possíveis 

implicações.  
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2   EM BUSCA DE UM MELHOR ENTENDIMENTO DO PAPEL DA           

GEOMETRIA  NO CURRÍCULO ESCOLAR 

 

 

 O aluno para aprender geometria necessita  raciocinar sobre o que aprende, pois tudo 

que é apenas memorizado torna-se facilmente esquecido ou distorcido na memória, porém 

tudo que é compreendido, conceitualizado pode ser aplicado para solucionar problemas em 

outros contextos, afirma Nunes (1998). 

 Logo, a formação de conceitos apresenta-se como condição necessária para a 

estruturação cognitiva e para o aprendizado geométrico. Para tal, a aprendizagem geométrica 

deve ser entendida como um processo, onde o aluno “através da sua ação sobre os objetos e 

da sua interação com pessoas, idéias e conhecimentos, constrói novos entendimentos” 

(HOHMANN e WEIKART, 1997, p.22). Simplificando,  o aluno “aprende conceitos, forma 

idéias e cria os seus próprios símbolos ou abstrações através de atividade auto-iniciada – 

move-se, ouve, procura, sente, manipula”(idem, p.22).  Ou seja, somente o próprio aprendiz 

consegue ter sua própria experiência,  mantendo a exclusividade do seu próprio  

desenvolvimento de conhecimento e a construção de conceitos geométricos. Mas, se a 

aprendizagem geométrica é um processo, auxiliado pela vivência de situações didáticas e 

encaminha  à construção de novos entendimentos,  por que  tem sido relegada e colocada em 

segundo plano, em nossas escolas? 

 A preocupação com o ensino e aprendizagem da geometria, não é exclusividade deste 

estudo, mas é inquietação de muitos pesquisadores e entidades. Assim, a seguir teceu-se  

considerações sobre o que alguns estudiosos  e órgãos têm a considerar sobre o preocupante 

quadro. 
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2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA: PREOCUPAÇÃO DE 

MUITOS... 

 

 

 O estudo da geometria por meio de atividades ricas pode possibilitar  o 

desenvolvimento do pensamento geométrico, dentre os inúmeros tipos de pensamentos 

matemáticos. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) os conceitos 

geométricos constituem importante campo dentro do currículo de matemática, possibili tando 

ao aluno o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento, favorecendo a compreensão, 

descrição, representação e organização do mundo em que se encontra inserido o aluno.                

 No entanto,  a  precariedade apresentada no domínio de conceitos geométricos tanto 

pelos alunos, quanto pelos professores é uma preocupação mundial e  tema de pesquisa de 

diferentes estudiosos e órgãos. 

 O projeto americano Cognitive Development and Achievement in School Geometry 

(CDASSG) desenvolveu um instrumento, conhecido como teste de van Hiele, visando 

identificação do nível de pensamento geométrico em que o aluno se encontra, considerando o 

acerto de três dentre cinco questões propostas (PURIFICAÇÃO, 1999). Mas, como os 

pesquisadores do CDASSG observam que a utili zação do teste,  isoladamente, não garante a 

identificação do nível de pensamento geométrico em que se encontra o aluno,  Nasser (1992) 

sugere a  utilização da entrevista como complementação do teste de van Hiele. Neste  

trabalho, além do teste de van Hiele deverá ocorrer a descrição da seqüência de atividades, 

apresentada no Capítulo 5.  

 No Rio de Janeiro (RJ), em 1984, um grupo de professores das redes  estadual e 

municipal do Rio de Janeiro, uma professora da Instituto de Matemática da UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro)  e licenciandos deste Instituto optaram por 

desenvolver um trabalho sobre geometria, denominado como  Projeto Fundão. O grupo 

iniciou os trabalhos objetivando contribuir com  a melhoria do processo  ensino-aprendizagem 

da geometria, após ter constatado que a geometria não era ensinada na maioria das escolas ou 

era ensinada apenas por meio de formulações. Também, alguns dos componentes do grupo 

confessaram a opção pelo estudo da geometria, tendo em vista  terem  formação deficiente 

neste assunto. 
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 Na mesma linha, a Associação dos Supervisores de Matemática (The National Council 

of Supervisor of Mathematics – NCSM), em encontro anual,  realizado em Chicago, Estados 

Unidos, no ano de 1988,   elaborou documento  considerando a geometria, como uma das 

habili dades básicas que os alunos deveriam possuir no século XXI, para apresentar 

maioridade   responsável. 

 Corroborando esse pensamento, Lorenzato e Vila  (1993) salientaram  que a geometria 

é um tema constante em currículos do mundo inteiro, devido a sua importância na formação 

dos alunos.   Porém, na realidade escolar aparenta estar ocorrendo o esquecimento das 

principais funções do ensino da geometria: a análise de relações e propriedades.   

 Ou seja, o ensino da geometria não tem sido considerado como aliado para o 

desenvolvimento do pensamento lógico  do aluno, como demonstrou Bolda (1999) em sua 

dissertação de mestrado. Para a pesquisadora, o processo de ensino e aprendizagem da 

geometria justifica-se por dois aspectos: 1) a visão da geometria enquanto ciência do espaço e 

2) a visão da geometria enquanto estrutura lógica. Os dois aspectos são explicados pela 

estudiosa: a visão geométrica enquanto ciência do espaço prioriza mais a observação e a 

representação. Já a geometria enquanto estrutura lógica prioriza o raciocínio e sistematização 

do conhecimento geométrico. Mas, reforça a pesquisadora, existe uma ligação entre os dois 

aspectos, pois “alguns níveis apreendidos na geometria do espaço são essenciais  à 

aprendizagem da geometria enquanto estrutura lógica.” (BOLDA, 1999, p.8). 

 Também, tanto para Lorenzato (1995), como para Lujan (1997) a aprendizagem 

geométrica é fundamental para o desenvolvimento da percepção espacial e da estrutura lógica, 

tendo em vista diferentes situações da realidade requererem as citadas percepções, como: 

algoritmos, medições, valor posicional e seqüências.  

 Além disso, o ensino da geometria tem deparado com modismos, em comparação às 

outras partes da Matemática, passando pelo formalismo das demonstrações de teoremas, “pela 

algebrização e até o empirismo inoperante.” (LORENZATO,1995, p.3). 

 Assim, apesar do estudo da geometria parecer facili tar atividades que requerem um 

tipo de pensamento geométrico (LUJAN, 1996), a sua situação é no mínimo lamentável, 

conforme investigações desenvolvidas sob diferentes ângulos por pesquisadores como Miguel 

e outros (1992). Também Peres (1991), Nasser (1992),  Pavanello (1993), Fainguelernt 

(1995), Lorenzato (1995),  Pirola(1995), Lujan (1997), Bolda (1999), Pirola (2000), 

Almoulod (2002) e Pedro (2003) dentre outros pesquisadores brasileiros, em Educação 
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Matemática,  confirmam que além de modismos, a geometria encontra-se ausente ou quase 

ausente da escola brasileira. E complementam: a geometria quando focalizada no ensino 

fundamental, é apenas como preparação para o cálculo de perímetro e áreas do quadrado e do 

retângulo.  

  Inúmeras são as causas que ocasionam a omissão do ensino da geometria  na sala-de-

aula. Nos trabalhos de  Lorenzato (1995), Fainguelernt (1995) e Pedro (2003),  encontram-se 

algumas delas: 

 A primeira causa é explicada com auxílio da pesquisa “Os porquês matemáticos dos 

alunos e as respostas dos professores” . Lorenzato (1993) verificou junto a 255 professores de 

1ª a 4ª séries, com aproximadamente 10 anos de magistério, que apenas 8% dos professores 

admitiram ensinar geometria aos alunos. Quanto aos demais professores, alegaram carência de 

conhecimentos geométricos necessários para o respaldo de suas práticas pedagógicas. 

Evidenciando que a deficiência na formação  geométrica do professor  pode impedir  a visão 

do “poder, da beleza e importância” da geometria para a formação do aluno (LORENZATO, 

1993, p.3).  Também Pedro (2003) verificou em sua pesquisa sobre a compreensão de 

conceitos geométricos básicos (quadriláteros e triângulos), envolvendo acadêmicas do 7º 

período de Pedagogia, de uma Universidade de Santa Catarina, que dos 67 (sessenta e sete) 

sujeitos do estudo, 30 (trinta) demonstraram possuir menos que noções limitadas de 

geometria. A conclusão de Pedro (2003), também foi observada por Fainguelernt (1995),   

destacando como uma das causas que levaram a geometria a ser relegada ao segundo plano,  

no ensino-aprendizagem da matemática:  a formação falha  e a falta de apropriação desse 

conhecimento  pela maioria dos professores de matemática, encaminhando à exclusão da 

geometria de seus planos de ensino.    

 A segunda causa da ausência da geometria na sala-de-aula, de acordo com Lorenzato 

(1993), é devida à  importância dada ao livro didático, para a elaboração de seqüências de 

atividades.  Seja por decorrência de  falhas na formação geométrica do professor ou pela 

exagerada jornada de trabalho a que se submete o profissional, aparenta ser mais cômodo a 

util ização do livro didático ou apostilas montadas com base no mesmo material. Isso 

desencadeia um outro dificultador para o processo ensino-aprendizagem da geometria: a 

transposição didática que sofre o saber formalizado. Verifica-se, nos livros didáticos, a 

existência de reproduções corretas e  incorretas de definições, propriedades e fórmulas, sendo, 

na maior parte das ocasiões,  sem aplicabilidade ou explicações lógicas. No Capítulo 3, em 

Análise de Livros Didáticos com Relação à Geometria, complementar-se-á o tema.  
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 Observa-se no decorrer da transposição do conhecimento científico até o aluno, que  

muitas deformações podem ocorrer no saber,  propiciando construções deformadas de 

conceitos.  

 Comumente as deformações parecem ocorrer quando a transposição do saber é 

efetuada  sem reflexão ou sem a busca das origens do conhecimento. Normalmente, esse  tipo 

de anormalidade é conseqüência de uma concepção onde se acredita que  o conhecimento 

matemático ocorre fundamentalmente por meio de explicações feitas pelo professor ao aluno. 

Essa proposta trata-se de equívoco, explica Smole (1996),  pois a clareza de um conceito 

matemático pode ser evidente para o sujeito construtor desse saber, mas não o é 

necessariamente para  o aluno, que somente acompanha o raciocínio alheio, “sem o exercício 

sistemático do pensar” (p.62).  

 Fainguelernt (1995) enfatiza que o desenvolvimento intelectual e criativo da criança é 

determinado pelos seus primeiros anos de escolarização. A autora argumenta que o conteúdo 

matemático apresentado à criança na escola carece de contextualização e enfatiza estar 

ocorrendo na escola, no estudo de geometria, o  uso de automatismos algoritmizados, 

parecendo dificultar a construção de conceitos. Segundo essa pesquisadora, a geometria pode 

propiciar a passagem do estágio de operações concretas para o das operações formais e   

desempenha importante papel no aprendizado da realidade pois “ a intuição, o formalismo, a 

abstração e a dedução constituem a sua essência.” (FAINGUELERNT, 1995, p.46). 

 Nesta perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) evidenciam 

preocupação com a conceitualização7 geométrica, no processo ensino-aprendizagem da 

matemática. Ressaltam que os conceitos geométricos constituem parte importante para o 

entendimento do mundo em que os alunos vivem.   

 Por outro lado, Nunes (1998) alerta que as competências básicas em Matemática não 

são fruto exclusivo da escola, pois as crianças podem aprender muito nas ruas. No que tange à 

geometria, já foram citados exemplos no preâmbulo deste trabalho. 

 Mais especificamente, o aluno necessita  perceber que a aprendizagem informal tem 

validade, mas é limitada. Ou seja, o aprendiz deve observar a  existência de certas 

representações que encaminham a uma melhor  percepção geométrica que outras, exigindo o 

conhecimento de outras formas de representação, mais eficientes e talvez mais abstratas, mas 

                                                        
7 conceitualização é considerada como constructo mental, que possibili ta ao aluno a operação intelectual pela 
qual o entendimento forma um  conceito e exemplifica-se: o conceito de retângulo é uma elaboração conceitual 
interna  realizada  pelo próprio aluno, partindo de experiência, da ação (Klausmeier, 1977).  
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que  somente poderão ser efetivadas com ajuda do conhecimento formalizado que,  na mesma 

cultura, é transmitido  na escola. E à escola parece caber a necessidade de compreender como 

ocorre essa apreensão, observando e tentando entender as dificuldades que permeiam a 

referida transposição e atentando que inúmeros são os problemas envolvendo geometria. 

 Nunes e Bryant (1997, p.32) colaboram dizendo: “a matemática que as crianças 

aprendem deve lhes dar acesso a novos meios de pensar e deve aumentar seu poder para 

pensar matematicamente”. É por isso que o estudo de como as crianças pensam é tão 

fundamental para o ensino e a aprendizagem  da geometria, reforçando a importância deste 

estudo    em nossas escolas, como  colaboradora  para o entendimento da realidade 

geometrizada em que os alunos encontram-se inseridos.  

 É pois, importante o reconhecimento que “a lógica e a matemática podem ser tratados 

como formas de organização da atividade intelectual”(CARRAHER, CARRAHER e 

SCHLIEMANN, 1995, p.13), o que vem ao encontro com idéias piagetianas, onde o aprendiz 

deve compreender o porquê das atividades que realiza, para aprender significativamente e 

construir o seu próprio conhecimento geométrico. Á escola cabe a preocupação com a 

promoção do desenvolvimento do pensamento geométrico e o entendimento das dificuldades 

apresentadas pelos alunos. 

 

 

 2.2 PESQUISAS DESENVOLVIDAS SOBRE O TEMA 

 

 

 Observando as possibilidades de respostas ao questionamento fundamental levantado, 

este estudo busca apoio teórico no modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico de  

van Hiele (1986) e no modelo de formação de conceitos de Klausmeier n (1977).  

 O modelo de van Hiele util iza a Epistemologia Genética, donde toma a noção de 

níveis e apóia-se na Gestalt, da qual toma a noção de estrutura. A teoria baseia-se na 

existência de cinco níveis de pensamento geométrico (visualização, análise, dedução informal, 

dedução e rigor)  e originou-se em sala-de-aula. 

 Por sua vez,  Klausmeier (1977) defende um modelo de aprendizagem e formação de 

conceitos, como constructos mentais do aluno, observando que o aprendiz em 
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desenvolvimento  forma conceitos “de acordo com suas experiências de aprendizagem” (p. 

50).    

 Paralelamente, procurar-se-á subsídio em pesquisas, a seguir citadas, reservando-se  ao 

presente estudo, o direito de  buscar respaldo em outros trabalhos desenvolvidos sobre o tema. 

 Pirola (1995) desenvolveu a dissertação de Mestrado “ Um estudo sobre a formação 

dos conceitos de triângulo e paralelogramo em alunos de 1º grau” , com embasamento no 

modelo de formação de conceitos de Klausmeier (1977) e no modelo de desenvolvimento do 

pensamento geométrico de van Hiele (1986). O trabalho investigou  a questão inicial de que 

alunos de séries mais adiantadas conseguem identificar o conceito de triângulo e 

paralelogramo em termos de seus atributos definidores, exemplos e não-exemplos, de forma 

mais completa que alunos de séries menos adiantadas. O desempenho das tarefas indicou que 

alunos de 7ª série apresentaram melhor desempenho, que os das demais séries. Dos 137  

sujeitos pesquisados, de uma escola da rede oficial de ensino do Estado de São Paulo, a 

qualidade de desempenho na tarefa proposta foi ordenada por série: 7ª, 6ª, 8ª e 5ª séries, 

mostrando que a série em que o aluno se encontra, não é indicativo que possui conceito de 

triângulo e paralelogramo. 

 A  pesquisadora Lujan (1997) aplicou atividades geométricas, envolvendo 44 

(quarenta e quatro) alunos de 1ª série do 1º grau, em uma escola da rede oficial de ensino, no 

Estado de São Paulo,  que constituíram o grupo experimental e o grupo de controle. O estudo 

“ A Geometria na 1ª série do 1º grau: um trabalho na perspectiva de van Hiele”  teve 

fundamentação teórica no modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico de van 

Hiele e na Epistemologia Genética Piagetiana, segundo um modelo quase-experimental, com 

pré-teste,  intervenção pedagógica e pós-teste, sendo constatado que alunos podem construir 

conceitos geométricos, se a proposta de trabalho pedagógico for efetuada através da 

observação do nível cognitivo do aluno. 

 Já a pesquisadora Purificação abordou o tema quadriláteros, em sua dissertação de 

Mestrado “Cabri-Géomètre e Teoria van Hiele: Possibili dades e Avanços na Construção do 

Conceito de Quadrilátero”, em 1999, explorando o uso de computadores e aproveitando a 

dinamicidade da Geometria. A estudiosa relata a investigação realizada com 6 (seis)  alunos 

da 8ª série, de uma escola pública do Ensino Fundamental de Curitiba (Pr), que tinha por 

objetivo testar a hipótese que sujeitos ao util izarem o software Cabri-Géomètre, em uma 

situação de ensino-aprendizagem podem avançar do nível visual (nível básico)  para o nível 

de dedução informal (nível 3), segundo a teoria proposta por van Hiele (1986). A hipótese 
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proposta pelo trabalho não foi confirmada. Através da análise dos dados coletados observou-

se que somente os sujeitos que apresentaram alta aquisição do nível 2 de van Hiele avançaram 

para o nível 3.  

 Diferentemente de Purificação (1999), esta mestranda desenvolveu um estudo sobre o 

processo de desenvolvimento do pensamento  geométrico, sem o auxílio do software Cabri-

Géomètre. Espera-se que esta pesquisa venha contribuir para o entendimento que uma 

seqüência de atividades pode despertar interesse,  mesmo sem o uso de computadores, mas 

com auxílio de objetos presentes no acontecer cotidiano do aluno, seja em sala-de-aula ou no 

seu cotidiano extra-escolar.  Pois, partiu-se do pressuposto que nem todas as escolas e/ou nem 

todos os lares estão aptos para possibili tar - ao aluno,  a utili zação de computadores, no 

desenvolvimento de estudos geométricos. 
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3 O SABER ESCOLAR   E A APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA  
 
 
 
 

A dificuldade encontrada pelo aluno na aprendizagem da geometria e na construção de 

conceitos geométricos não é assunto novo, mas é uma preocupação mundial ligada ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

Um dos fatores ocasionadores das dificuldades deparadas na aprendizagem da 

geometria parece encontrar explicação no modo como os conteúdos matemáticos são 

organizados para serem ensinados  na escola. Os conteúdos organizados pelo professor 

passam por diferentes transformações, interferindo na construção de conceitos geométricos 

pelo sujeito, que é um aluno dentre os muitos alunos em uma classe. Isto estimula ao  

desenvolvimento de considerações sobre algumas noções didáticas em Educação Matemática, 

que busca  também o entendimento das dificuldades apresentadas no processo de ensino-

aprendizagem, focalizando o problema da formação de conceitos e analisando  conceitos 

didáticos relativos à aprendizagem da geometria.  

 A  Educação Matemática nasceu como uma tomada de consciência, considerando  que 

a matemática é constituída por um campo teórico específico, onde  não basta somente a 

focalização do conteúdo a ser ensinado para o mesmo ser aprendido pelo aluno e muitas são 

as noções didáticas a serem observadas para o entendimento de dificuldades no aprendizado 

geométrico. Mas,  neste trabalho, dentre as muitas noções didáticas existentes,   serão 

explicitadas  apenas as noções de transposição   didática,           pois     a ela se associam 

outros conceitos. 

A transposição didática, de acordo com Chevallard (1991) permite a interpretação de 

divergências, ocorridas entre a origem de um conceito matemático, como ele se apresenta 

exposto nos livros didáticos, como o professor manipula esse conceito e os resultados 

observados em sala-de-aula, através do saber ensinado. Considera-se como saber “ todo um 

conjunto de conhecimento metodicamente adquiridos, mais ou menos sistematicamente 

organizados e susceptíveis de serem transmitidos por um processo pedagógico de ensino” 

(JAPIASSU, 1971).  
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Apesar do termo saber poder ser util izado para aprendizagem de ordem prática, como 

saber fazer qualquer atividade, neste estudo será tomado como “determinações de ordem 

propriamente intelectual e teórica” (CHEVALLARD, 1991,  p.15). 

 Desta forma, a transposição didática deve ser analisada através do: saber sábio -  

considerado como conhecimento científico; saber a ensinar (para o aluno) e  saber  ensinado 

(para o aluno) ou saber escolar. Considera-se como transposição didática ao conjunto de 

transformações  e adaptações a que o saber sábio geométrico ou o  conhecimento geométrico 

se submete para ser ensinado ao aluno. 

O saber escolar é de natureza diferente. É encontrado em livros didáticos, programas 

escolares e em materiais didáticos. Considera-se que,  desde a opção do saber sábio  a ser 

ensinado,  até o momento da prática desse ensino em sala-de-aula, existe um processo de 

transformações. O saber sábio e o saber a ensinar  durante a  trajetória até o saber escolar 

recebem diferentes influências, tanto do campo científico, quanto de outras fontes,  passando 

por um processo evolutivo, moldando o  aspecto conceitual e o metodológico do conteúdo.  

Para o entendimento de como o saber sábio, relativo à geometria,  chega até o aluno 

parece ser necessário o estabelecimento de uma análise envolvendo livros didáticos e a 

Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, no que tange à geometria, tendo em vista 

ditarem, na maioria das vezes,  os procedimentos adotados pelos professores.  

 

 

 3.1 ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS COM RELAÇÃO À GEOMETRIA: o 
que dizem algumas pesquisas e o que se pode observar em alguns livros 

 
 
 
 
 

Mais importante que os planos de ensino, os livros didáticos constituem recursos 

educativos elaborados  para a transformação do saber sábio em saber escolar. 

Considerando a importância deste instrumental  e a sua influência no processo ensino-

aprendizagem, observa-se a seguir o tratamento dado à geometria, por alguns livros didáticos, 

de acordo com alguns estudos e complementadas pela autora deste trabalho: 
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 1 – Pirola (1995) enfatiza que a  maior parte dos livros didáticos têm priorizado 

aspectos  algébricos e numéricos em detrimento da construção de conceitos geométricos. 

Deste modo, parece ser necessário considerar  que a geometria não é um mero capítulo do 

livro didático, que se localiza nas últimas páginas da obra ou um tema facultativo, de difícil 

entendimento tanto para o aluno, como para o professor,  podendo ser descartado dos 

currículos escolares, mas, sim um tópico matemático de primordial importância, pois 

encaminha ao “desenvolvimento do raciocínio, da criatividade, da abstração, bem como da 

aprendizagem da lógica e da organização do conhecimento.” (p.16).  

 2 – Observa-se falta de relação entre a álgebra e a geometria. São apresentados alguns 

poucos exemplos e uma grande quantidade de exercícios, que priorizam o estudo geométrico 

por meio de fórmulas e regras (PIROLA, 1995). Nota-se falta de ênfase nas propriedades e na 

relação entre figuras. Porém, fazendo um retrospectro em nossa história, pode-se constatar 

que nem sempre foi assim. No estudo da álgebra, existem referências a problemas utili zando 

geometria, desde há cerca de 4000 anos, em textos  babilônicos.  

 3 - Percebe-se a existência de desvinculação entre a geometria plana e a espacial 

(NASSER, 1992; PIROLA, 1995; NASSER e COLABORADORES, 2000). Normalmente, no 

Ensino Fundamental prioriza-se a geometria plana e no Ensino Médio, a geometria espacial. 

Ambas as geometrias são enfocadas isoladamente e sem observação da interdisciplinaridade 

com as outras ciências e com o espaço geometrizado, onde encontra-se inserido o aluno. Por 

isso, nesta pesquisa, priorizar-se-á através da seqüência de atividades,  a representação 

tridimensional, na construção de sólidos geométricos para depois ocorrer a abordagem da  

geometria  plana, pressupondo que assim apresentar-se-á uma geometria mais 

contextualizada, tal qual se encontra na realidade e desta forma pretende-se  contribuir com a 

aprendizagem  de conceitos geométricos e avanço entre níveis de desenvolvimento do 

pensamento geométrico. 

 4 –A geometria utiliza, às vezes, objetos abstratos não facilmente acessíveis à 

percepção, como os objetos reais. Assim, a geometria  necessita para sua apreensão do uso de 

representação sob a forma de desenhos. Mas, não se observa diferentes representações de uma 

mesma figura geométrica, seja nos livros didáticos, seja em sala-de-aula. 
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 Como afirma Carvalho (1994), na geometria plana, um dos obstáculos didáticos8 é em 

decorrência de  objetos serem,  normalmente,  apresentados em livros didáticos ou no quadro-

de-giz, por meio de figuras planas construídas sempre numa mesma posição(figura 3.A), 

ocasionando dificuldades ou incapacidade de reconhecimento,  quando  colocados em outras 

posições (figuras 3.B;3.C; 3;D). 

      3.A                      3.B                               3.C                            3.D 

         b                        b                                       b                    b 

        b          a                                         a                                               a 

                                          a 

                                          Figura 3. Conjunto de retângulos. 

   Exempli fica-se outro obstáculo didático decorr ente de figuras construídas e 

apresentadas sempre numa mesma posição. Nas figuras 3.A e 3.B, pode-se considerar a 

como a altura dos retângulos, porém nas figuras 3.C e 3.D o mesmo não ocorre, pois a 

apresenta-se como compr imento (CARVALHO, 1994). 

 5 – Não existe a exploração de exemplos e não-exemplos (PIROLA, 1995). Ou seja, o 

aluno ao perceber que um quadrado é uma figura geométrica plana, necessita observar que o 

cubo não é uma figura plana, mas uma figura geométrica espacial. Já, na geometria espacial, 

um dos  obstáculos decorre da apresentação de figuras sólidas,  em perspectiva, deformando 

as características originais e,  para a resolução de problemas, as propriedades geométricas são 

consideradas como os objetos são na realidade. 

                         

                   a       

                                   a                

                                Figura 4. Cubo 

                 

A  figura 4  exemplifica  como diante da resolução de problema geométrico de cálculo de 

volume, o entendimento que os lados representados pela letra “a”   são de mesma medida, 

                                                        
8 Obstáculos didáticos  aparentam ser decorrência da escolha de estratégias de ensino, promovendo no 

instante da produção de aprendizagem, conhecimentos incorretos ou incompletos, que transformar-se-ão 
posteriormente em obstáculos ao desenvolvimento de novos conhecimentos.   
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pode ocasionar obstáculo para a obtenção do resultado esperado, favorecendo aprendizagem 

não significativa.  

Cabe ao professor observar que os  alunos trazem conhecimentos empíricos adquiridos 

em seu cotidiano e ter a tarefa de fazer com que esses alunos conheçam geometria, superando 

obstáculos didáticos e lingüísticos,  decorrentes da passagem da geometria empírica para a 

dedutiva,  considerando os erros como função positiva para o processo ensino-aprendizagem. 

Os obstáculos lingüísticos são decorrentes da pouca leitura dos alunos e da 

conseqüente dificuldade  na interpretação correta de problemas.  Ocasionam: incapacidade de 

produção de explicações sobre a solução de problemas matemáticos, dificuldade na utili zação 

de vocabulário correto ou embaraço no entendimento de textos. Assim, dificuldades 

geométricas podem ser de obstáculos lingüísticos, decorrentes do desconhecimento de 

algumas ou todas as palavras contidas no texto e não do desconhecimento de conceitos ou 

princípios geométricos (PIROLA, 2000). 

É importante observar que a construção da linguagem é “um processo de natureza 

social: só tem sentido se for feita pelo grupo” , diz Carvalho (1994, p.19). Desta forma, a 

apresentação de nomenclatura e linguagem sistematizada apresentadas em sala-de-aula, 

deverão ser discutidas pelos alunos, para que  possam  se comunicar e se conscientizar sobre a 

existência  de outros tipos de  linguagens, diferentes  da linguagem usualmente utili zada no 

cotidiano. Comumente, um aluno costuma denominar uma figura geométrica espacial como 

figura geométrica plana, chamando o cubo de quadrado ou a pirâmide de triângulo.  

Piaget (1973) considera que a intuição de noções espaciais ocorre antes do 

aparecimento da linguagem, argumentando que os significantes simbólicos visuais  são de 

mesma natureza  do significado de um objeto. Isto é, para o aluno  a imagem de um cubo é 

um cubo. Porém, a palavra cubo nem sempre representa um cubo, para o aprendiz. Para o 

aluno, pode ser quadrado ou retângulo ou até dado. O termo cubo tem caráter social e 

arbitrário e o acesso à denominação correta somente ocorre pela linguagem sistematizada 

adquirida na escola. Pode-se complementar a exemplificação, observando que se cubo para a 

criança pode ser quadrado, a pirâmide  pode ser considerada como triângulo, encaminhando a 

leituras falhas da realidade. 
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Em conseqüência, as leituras falhas podem encaminhar ao não entendimento da 

linguagem matemática e conduzir à não observação de relações, propriedades  e instruções 

constantes em problemas, constituindo obstáculos à construção de conceitos geométricos e  

conduzindo o aluno ao erro.   

Diante dessas considerações, no capítulo 4 efetuar-se-á um estudo sobre os modelos de  

van Hiele e  Klausmeier, em busca de entendimento sobre obstáculos, relativos à geometria. 

6 – As construções geométricas, com auxílio de régua e compasso são de fundamental 

importância para a compreensão de conceitos geométricos, pois auxili am no desenvolvimento 

de habil idades espaciais,  mas a disciplina desenho geométrico foi abolida da grade curricular 

de algumas escolas (PIROLA, 2000). E aliado a esse fator, observa-se falta  de ênfase, nos 

livros didáticos,  de construções geométricas, com auxílio de régua e compasso, o que parece 

contribuir para a sua não abordagem, na maioria de nossas escolas.   

 7– A ênfase dos livros didáticos continua sendo em um ensino que avalia a capacidade 

de memória e não a capacidade de compreensão (PIROLA, 1995). Nasser (1992) observou 

que muitos  livros didáticos propõem estudos geométricos, sem a observação do nível 

cognitivo do aluno,  apresentando   instrução geométrica para o nível 3 de van Hiele, 

enquanto alunos – do ensino secundário brasileiro, encontram-se em níveis inferiores. Daí a 

importância da figura do professor, promovendo a interação entre o conteúdo a ser aprendido 

pelo aluno e a observação de  níveis de pensamento geométrico proposto pelo modelo van 

Hiele (1986) e por níveis de desenvolvimento geométrico defendido por Klausmeier e 

Goodwin (1977). Tais abordagens  serão efetuadas no capítulo 4. 

 Entretanto pôde-se verificar a existência de livros didáticas preocupados com a  

construção conceitual,  tais como Matemática para Todos, de Imenes e Lell is (1998); assim 

como Tudo é Matemática,  de Dante (1999). As referidas obras demonstram preocupação com 

noções da Educação Matemática e com a construção de conceitos geométricos,  apresentando 

uma geometria contextualizada, tal como ela é encontrada na natureza e nas construções 

realizadas pelo homem. Nas citadas obras, a geometria é apresentada no início dos livros, 

preocupando-se em apresentar relação entre figuras espaciais e planas, e o cuidado  com a 

construção  de conceitos geométricos  e a sua interdisciplinaridade são  observados, quando se   

acompanha o estudo de demais conteúdos, tais como: estatística, números inteiros relativos e 

racionais, razões e proporções.  
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 Porém, o mesmo não ocorre em outros livros didáticos, tais como,  A conquista da 

Matemática, de Giovanni, Castrucci e Giovanni Júnior (1998), adotado na escola  onde o 

presente estudo foi  realizado. A geometria encontra-se no final do livro, impossibil itando o 

seu estudo caso o (a)  professor (a)  não consiga desenvolver os itens anteriores  no tempo 

programado, conforme o plano de ensino. Pirola (2000) alertou que  a ênfase do ensino da 

geometria fica ”à mercê da sobra de tempo” (p.18), porque no caso do professor util izar livro 

didático para o desenvolvimento de suas aulas, a geometria só é ensinada se houver tempo ou 

o professor da série seguinte terá que assumir a responsabilidade de seu ensino. Já a 

professora de matemática, da 6ª série, da escola onde a pesquisa foi desenvolvida, apesar de 

acompanhar o livro didático, procura reservar uma dentre as quatro aulas semanais de 

matemática, para o estudo da geometria, possibil itando seu ensino no decorrer de todo o ano 

letivo, de acordo com relato da mesma. Para o aprendizado geométrico, os alunos da referida 

professora,  util izam  um caderno à parte,  apresentando em sua capa figuras geométricas, 

construídas e coloridas por eles  próprios.   

 

 

 3.2 ANÁLISE DA  PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE  SANTA 
CATARINA 

 

 

 A Proposta Curricular de Santa Catarina  (1998) critica  o fato da matemática 

continuar sendo considerada como uma ciência pronta e acabada, com ênfase na 

aprendizagem via memorização e repetição de exercícios e problemas, visando apenas a 

continuidade linear do processo de escolarização, sem observação da “multiplicidade de 

fatores necessários ao desenvolvimento de uma efetiva Educação Matemática.”(p.105). 

 Desta forma, a Secretaria de Estado da Educação e do Desporto de Santa Catarina 

juntamente com o Ministério da Educação/MEC, através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais,  retomou discussão desencadeando uma Proposta Curricular de Matemática para o 

Estado de Santa Catarina. 

 Assim, o documento propõe que a aprendizagem de um conceito matemático deve 

considerar o “processo de formação do pensamento matemático”(ibid, p.107), relembrando 
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que a matemática exige uma “forma especial de pensamento e linguagem”(ibid., p.107) e a 

apropriação do conhecimento sistematizado parece ser desencadeada com o auxílio de um 

trabalho interativo e reflexivo.    

 Ao abordar a  geometria, a Proposta Curricular de Santa Catarina/1998 orienta que o 

processo ensino-aprendizagem deve evoluir  da geometria espacial para a geometria plana, 

pois, pressupõe que o aluno  possui melhor  entendimento da geometria plana, quando inicia 

seus estudos a partir da observação e entendimento das diferentes relações existentes entre  

objetos tridimensionais cotidianos,  presentes na natureza ou criadas pelo homem, tal qual 

orientações dadas por Nasser (1992), Pirola (1995) e  Nasser e colaboradores (2000), dentre 

outros pesquisadores. 

Porém, o que ainda hoje aparenta ocorrer na escola é o estudo estanque da geometria 

plana e espacial. A primeira é abordada no Ensino Fundamental e a segunda, no Ensino 

Médio, acarretando obstáculo para a construção do conhecimento geométrico, tanto na visão 

da Proposta Curricular de Santa Catarina (1998), quanto na de estudiosos como Van Hiele 

(1986)  e de  Klausmeier (1977).  
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4 A IDENTIFICAÇÃO DE NÍVEIS NO DESENVOLVIMENTO DO   
PENSAMENTO GEOMÉTRICO E A FORMAÇÃO CONCEITUAL: A 

contr ibuição da psicologia.  
 

 

   O estudo do processo de aprendizagem de conceitos matemáticos, mais 

especificamente os geométricos, são de interesse tanto dos matemáticos, quanto dos 

psicólogos.  

       Diferentes teóricos,  no campo da psicologia, desenvolveram pesquisas referentes à 

aprendizagem da geometria.   Klausmeier, na década de 1950, elaborou uma teoria 

cognitivista, onde defendeu que os conceitos geométricos são formados, considerando-se 

determinados níveis de desenvolvimento e em 1977, publicou obra juntamente com Goodwin, 

a qual dará sustentação teórica para esta  dissertação. Já os educadores holandeses van Hiele, 

em 1957, elaboraram um modelo defendendo a existência de níveis de pensamento  

geométrico e fases de aprendizagem,  investigando dificuldades geométricas,  apresentadas 

pelos alunos, em situação de  sala-de-aula. 

                

 

4.1 ESTUDANDO ALGUMAS TENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO 
 COGNITIVO E CONCEITUAL 

 
 

 

 A pesquisa apoiou-se nas tendências de desenvolvimento cognitivo e conceitual, a 

saber: 

• modelo de van Hiele e 

• modelo de Klausmeier.  
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 4.1.1  O Modelo de van Hiele 

 
 
 

O modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico de van Hiele teve 

embasamento em trabalhos de doutoramento de Dina van Hiele-Geoldof e Pierre van Hiele, 

finalizados na Universidade de Utrecht,  Holanda, em 1957. 

O casal de educadores holandeses, intrigados com o baixo rendimento escolar,  de 

alunos do curso secundário,  desenvolveu estudos que os conduziram a propor um modelo de 

desenvolvimento do pensamento geométrico, tendo como objetivo oferecer algumas idéias 

que ajudassem o estabelecimento de conexão entre a proposta do professor e a realidade do 

aluno, ou seja, consideravam os estudiosos,  o modelo é uma representação geralmente 

simplificada de um fenômeno real, que se apresenta com suficiente freqüência, justificando o 

seu estudo  (VAN HIELE, 1986).  

Deste modo, de acordo com o modelo van Hiele (1986), os alunos aprendem 

geometria através de vivência de atividades adequadas e segundo uma seqüência de níveis de 

pensamento geométrico. A formulação do sistema de níveis de pensamento em geometria 

surgiu quando Pierre van Hiele estudando trabalhos de Piaget, notou que as tarefas 

piagetianas eram desenvolvidas de acordo com vocabulários e propriedades, observando-se o 

nível de raciocínio da criança. Se a atividade ocorria em nível acima ao do nível do aluno, 

havia dificuldades na resolução das atividades. Assim, estudos piagetianos explicam a opção 

que os van Hiele tiveram para estudar o avanço do pensamento geométrico relacionado com 

níveis de pensamento e enfatizando a ação como meio para a construção do conhecimento. 

Entretanto, apesar do modelo  van Hiele (1986) ter se estruturado por  influência piagetiana, 

parece ser necessário enfatizar que a sua preocupação era com a aprendizagem a nível escolar, 

enquanto aquele  teórico  preocupava-se com o desenvolvimento humano, não 

necessariamente relacionado com a escola (PURIFICAÇÃO, 1999). Lujan (1997), em sua 

dissertação de Mestrado,  mostra que o modelo combina estruturas pedagógicas e cognitivas. 

  Assim, Pierre van Hiele (1957) tratou da formulação de esquemas e pr incípios 

psicológicos, enquanto Dina van Hiele (1957) procurou verificar experiências didáticas 

para o avanço dos níveis de pensamento. Nessa perspectiva, os van Hiele iniciaram 

investigação sobre problemas de aprendizagem de conceitos geométr icos, em sala-de-
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aula, considerando que  o progresso cognitivo do aluno dependia de atividades 

geométr icas cuidadosamente selecionadas e aplicadas pelo professor . Mas como Dina  

van Hiele-Geoldof faleceu logo após finalizar sua tese, a teor ia foi desenvolvida por 

Pierre van Hiele, que esclareceu e aperfeiçoou o modelo   sobre o processo de  

pensamento geométr ico. 

O modelo de van Hiele (1986) alerta que mesmo os melhores métodos de ensino não 

logram êxito, quando deparam com fatores aleatórios, impossíveis de serem controlados, tais 

como: cansaço físico ou mental, estado de ânimo ou  interesse do aluno. Assim, nenhum 

educador deve  esperar que a aplicação do  modelo  de van Hiele permitirá a resolução de  

todos os problemas existentes nas aulas   e que  todos os alunos compreenderão e aprenderão 

as matemáticas sem esforço.  

As idéias centrais do modelo de van Hiele (1986), foram descritas por Jaime e 

Gutierrez (1990):     

• Podem ser encontrados vários níveis diferentes de pensamento em 

estudantes; 

• Se a atividade ocorrer em nível superior ao construído pelo aprendiz, poderá 

ocorrer obstáculo de aprendizagem. Assim, o aluno somente poderá 

compreender a matemática, se a mesma  for apresentada conforme o seu 

nível de pensamento;  

• Não se pode ensinar um aluno a pensar de determinada forma, mas sim 

ajudá-lo através de um ensino adequado ao seu nível de pensamento; 

• Se uma relação matemática estiver em um nível superior ao do aluno, será 

necessário esperar que o mesmo  avance para um nível superior, para que 

possa ser apresentado à relação. 

 O modelo van Hiele  enfatiza  que “a aprendizagem de conceitos geométricos parte de um 

pensamento mais global para um pensamento analítico, finalizando com a dedução 

matemática mais rigorosa”(PURIFICAÇÃO, 1999, p.17), assim,   pode-se observar a  

estruturação dessa teoria, em duas partes: níveis de pensamento geométrico e fases de 

aprendizagem. 
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 4.1.1.1 Os níveis de pensamento geométr ico de van Hiele 

 

 

A primeira parte do  modelo van Hiele (1986),  conhecida como “os níveis de 

pensamento”, é descritiva e    sintetiza  o desenvolvimento do pensamento geométrico  através 

de uma seqüência de 5 (cinco) níveis hierárquicos de compreensão de conceitos: 

reconhecimento ou visualização; análise; dedução informal; dedução formal e rigor. E, o 

avanço através de níveis hierárquicos no aprendizado da geometria ocorre pelo avanço de um 

nível para outro superior, com auxílio de seqüência de atividades adequadas e selecionadas 

pelo professor, obedecendo  o nível de pensamento em que se encontra o aluno.  

O modelo também sugere que o aprendiz somente atinge determinado nível de 

compreensão, após ter vivenciado todos os níveis inferiores. Segundo Lopes e Nasser (1996) 

essa pode ser uma das explicações para as dificuldades apresentadas pelos alunos em 

atividades geométricas,  que exigem um processo de argumentação, demonstração ou prova.  

Quanto ao aspecto de avanço entre níveis, o modelo van Hiele (1986) defende que a 

instrução influencia no avanço de uma etapa para outra. Pois, em determinados momentos um 

conteúdo não era compreendido pelo aluno, mas após repetidas instruções dadas pelo 

professor, repentinamente, ocorria a compreensão pelo aprendiz.  

A seguir a   tabela 1 apresenta  uma idéia dos níveis que van Hiele preconiza para o 

avanço do pensamento geométrico: 
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Tabela  1 – Os Níveis de Desenvolvimento do  Pensamento Geométrico de van Hiele. 

 

Níveis de van Hiele Características Exemplo 

Nível 1: Reconhecimento ou  

             Visualização. 

Identificação,  comparação e 
nomenclatura de figuras 
geométricas, com base em 
sua aparência global. 

Classificação de 
quadriláteros (recortes) em 
grupos de quadrados, 
retângulos, paralelogramos, 
losangos e trapézios. 

Nível 2:  descritivo ou 
análise 

Análise dos elementos de 
figuras geométricas, 
reconhecimento de suas 
propriedades e uso dessas 
propriedades na resolução de  
problemas. 

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

Nível 3: teórico, ordenação  
ou dedução informal. 

Percepção da necessidade de 
uma definição precisa, e de 
que uma propriedade pode 
decorrer de outra; 
argumentação lógica 
informal e ordenação de 
classes de figuras 
geométricas. 

Descrição de quadrado pelas 
propriedades mínimas: 4 
lados iguais e 4 ângulos 
retos. O retângulo é um 
paralelogramo, pois também 
possui os lados opostos 
paralelos. 

Nível 4: lógico formal,  
dedução ou dedução formal.  

Domínio do processo 
dedutivo e de demonstrações; 
reconhecimento de condições 
necessárias e suficientes. 

Demonstração de 
propriedades dos 
quadriláteros usando a 
congruência de triângulos. 

Nível 5: regra lógica ou 
rigor. 

Estabelecimento de teoremas 
em diversos sistemas e 
comparação dos mesmos. 

Estabelecimento e 
demonstração de teoremas.  

. 

 Fonte: Adaptação de  Lopes e Nasser (1996, p.12) 

 

 Os níveis de pensamento geométrico, segundo o modelo van Hiele (1986)  iniciam no 

zero e podem progredir até o nível 4.  Porém,  existem pesquisadores que consideram os 

níveis variando do 1 ao 5. Tal como considerou-se no presente estudo, pois pretendeu-se 

utili zar o nível zero para alunos,  que não conseguirem  atingir os critérios do nível 1. 

 O  modelo  van Hiele (1986) priorizou o estudo do avanço  entre os três primeiros 

níveis de pensamento. No entanto, neste estudo,  verificou-se   a evolução entre os dois níveis 

iniciais.  

  Portanto,  os níveis 3,  4 e 5 serão apresentados de forma sucinta, a saber: 
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   Nível básico ou nível 1  

O nível básico é considerado como o estágio inicial. Pode-se classificar como o nível 

do reconhecimento ou da visualização9. 

 Para van Hiele (1986) os aprendizes no nível básico têm capacidade para reconhecer 

as figuras por sua aparência física, mas não apresentam condições de analisar as formas 

geométricas, através de partes ou  propriedades. O aluno percebe e observa as figuras 

geométricas, mas não consegue conceituá-las  como: quadrado, retângulo ou losango. Desta 

forma, como percebem as figuras geométricas em sua totalidade, os aprendizes podem utili zar 

atributos irrelevantes nas suas descrições, tais como: “esta figura é um retângulo, porque é 

achatado” , “ isto é um vértice, porque é um canto ou porque é um bico”.  

 Comumente, no nível inicial, na descrição de figuras geométricas, o aluno utiliza 

termos  do tipo: “  .... parece com...” , ” ... lembra...” . Assim, espera-se nesta fase, respostas 

com ênfase em tamanho, cores ou outros aspectos, como “bicudo” , “deitado” , “ achatado”, 

“ redondo”(van Hiele, 1986). 

 Exemplifica-se: Se um aluno for questionado quanto às diferenças existentes entre um 

retângulo e um paralelogramo, podem ocorrer as respostas: “O retângulo é mais comprido”, 

“o paralelogramo é mais bicudo” . Ou ainda, o retângulo parece com a porta, com o livro, etc.  

Pois, neste nível não se pode esperar respostas que sejam embasadas em propriedades ou 

relações  como paralelismo, ângulos ou diagonais (Jaime e Gutierrez, 1990). 

  Jaime e Gutierrez (1990) observam  que o nível 1 não é exclusividade de alunos que 

estão em séries iniciais, mas cada vez que um novo conceito geométrico é apresentado ao 

estudante, este terá que obrigatoriamente ter passagem pelo nível 1. Pois, ao estudar qualquer 

assunto geométrico, sempre existirá um período de tempo em que os aprendizes  somente 

identificarão, compararão e denominarão figuras geométricas, com base em suas aparências 

globais. 

 O modelo van Hiele (1986) descreve que o aprendiz, no nível 1,  consegue perceber as 

figuras geométricas , mas não consegue generalizar as características de uma figura para 

outras de mesma classe, nem como reconhecer as partes ou propriedades de uma figura . 

Assim, ocorre a descrição do aspecto físico da figuras; diferenciando-as pelas semelhanças ou 

diferenças globais. 

                                                        
9 O termo reconhecimento é uti li zado por van Hiele (1986) e Crowley (1994).Já, visualização por Nasser(1992). 
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De acordo com Crowley (1994) neste estágio inicial, os alunos apenas conseguem 

reconhecer, visualizar ou perceber “o espaço como algo que existe em torno deles” (p.2). E  

complementa, as figuras geométricas10, no nível básico,   são reconhecidas como entidades 

totais, na sua totalidade.   

 

Nível 2(descritivo ou nível de análise) 

 

 O nível 2 é denominado por van Hiele (1986), como descritivo e por Crowley (1996) e 

Nasser (1992) como nível de análise.  

 De conformidade com Lopes e Nasser (1996), o nível 2 é a fase de  análise dos  

componentes da figura geométrica, é a etapa de  reconhecimento de suas propriedades e da 

utili zação dessas propriedades para a resolução de  problemas. 

 A característica básica que diferencia o nível 2 do nível 1 consiste na maneira de 

observar as figuras geométricas e análises efetuadas. Os alunos começam a visualizar  as 

figuras geométricas com outro olhar e  conseguem perceber que as formas geométricas podem 

estar formadas por elementos e possuem certas propriedades.  O retângulo que era 

considerado parecido com a porta, com o livro, no nível 1,  passa a ser considerado como um 

quadrilátero, com lados paralelos dois a dois, com 4 ângulos retos, com lados opostos com 

medidas de iguais comprimentos (JAIME e GUTIERREZ, 1990).  

 Assim,  no nível de análise, os alunos começam a analisar as figuras geométricas, 

conseguindo entender que as figuras geométricas estão formadas por elementos e possuem 

propriedades matemáticas e conseguem  enunciar essas propriedades, sempre informalmente, 

diz o modelo van Hiele (1986). Ou seja,  além da visualização das figuras geométricas, os 

sujeitos conseguem deduzir outras propriedades, partindo de experimentações.  Os alunos 

parecem conseguir identificar que, num quadrado, os lados possuem o  mesmo comprimento, 

assim como os ângulos possuem  a mesma medida. Os  aprendizes  através da observação e 

manipulação inferem  que,  se as diagonais de um losango são perpendiculares, outro losango 

também possuirá diagonais perpendiculares. Mas, apesar  de conseguirem o reconhecimento 

dos quadrados e losangos separadamente, não conseguem estabelecer relações entre as duas 

                                                        
10 Todas as figuras geométricas são conjuntos de pontos e são exempli ficadas  através de ângulos, triângulos, 
círculos, cubos e cil indros. Destaca-se como característica de figura geométrica espacial e sólidos geométricos: 
“não existe um plano único contendo todos os seus pontos”e na figura geométrica plana: “ todos os seus pontos 
estão contidos em um único plano”(IMENES e LELLIS, 2002).    
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figuras geométricas. Ou seja, conforme o  modelo van Hiele (1986)  os alunos ainda não 

apresentam habilidade de inclusão de classe.  

 Resumindo, neste nível o aluno inicia o discernimento das características das figuras, 

através de uma “análise informal de suas partes, com auxílio de observação e experimentação 

para estabelecer propriedades que serão usadas para formar conceitos de classes e formas” 

(LUJAN, 1997, p.59). A autora ainda  complementa afirmando que neste nível, o aluno não 

entende definições, nem apresenta capacidade para explicar relações entre propriedades e não 

percebe inter-relações entre figuras geométricas,  apesar de já estar capacitado para efetuar 

generalizações.  

 

• Nível 3 (Nível teór ico, da ordenação ou dedução informal) 11  

 

O modelo van Hiele (1986) descreve que no nível 3 inicia o pensamento geométrico 

formal dos alunos. Os aprendizes são capazes de reconhecer que uma propriedades são 

deduzidas de outras, descobrindo implicações, podendo classificar as formas geométricas, a 

partir de propriedades ou relações, mas ainda necessitam apoiar-se em  experimentações, para 

efetuar deduções informais.     

Lopes e Nasser (1996) enfatizam que neste nível,  ocorre a percepção da necessidade 

de uma definição precisa e  que uma propriedade pode decorrer de outra, assim como o sujeito 

consegue efetuar argumentação lógica informal e ordenação de classes de figuras 

geométricas. Ou seja, a nova habili dade mental capacita o aluno a elaborar definições 

matematicamente corretas, sem redundâncias, como ocorria no nível 2, através de exaustiva 

lista de propriedades.  

 No nível da dedução informal, o aprendiz pode estabelecer  relações entre figuras 

geométricas, inclusão e implicação, deduzindo propriedades e reconhecendo classes de 

figuras geométricas. Ou seja, o aluno consegue apresentar a relação de inclusão de classes 

(Purificação, 1999). Quer dizer, o aprendiz parece estar capacitado, no nível 3,   para 

compreender que os quadrados estão incluídos  no conjunto de quadriláteros e retângulos. 

 

                                                        
11 No nível 3, o termo teórico é usado por van Hiele (1986); ordenação, por Nasser (1992) e dedução informal, 
por Crowley (1996). Quanto ao nível 4, van Hiele (ibid) adota lógico formal, Nasser (ibid) usa dedução e 
Crowley (ibid) util iza dedução formal. 
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• Nível 4 (Nível  lógico formal, de dedução ou dedução formal)11 

 

 

Neste nível o aluno consegue alcançar o nível formal – que iniciou no nível 3,   

fazendo deduções e entendendo o papel de termos12 indefinidos , axiomas13, postulados, 

teoremas14e demonstrações15. Diz Lujan (1997), que no nível  de dedução formal,  o aluno 

encontra-se capacitado para construir provas, efetuar memorização e perceber possibilidades 

de efetuar provas de maneiras diferentes. 

 

• Nível 5 (Nível da regra lógica ou  r igor )16 

 

O aluno,  ao atingir este nível,  consegue compreender a abstração geométrica não-

euclidiana, conseguindo comparar sistemas diferentes, desenvolvendo axiomas e relações 

topológicas mais complexas (van Hiele, 1986). 

 

                     

 4.1.1.2 As fases de aprendizagem do modelo van Hiele 

 

 

                                                        
 
 
12 Termos são considerados como elementos de uma figura geométrica, como lados, diâmetro, diagonais, etc. 
13 Axiomas e   postulados são sinônimos. Conforme o microdicionário de Imenes e Lell is (2002), axioma é fato 
matemático aceito sem demonstração, sem prova. Ou seja, axioma é um conjunto de verdades consideradas 
incontestáveis, prescindindo de demonstração.   
14 O dicionário Aurélio (1989) descreve teorema como proposição que, para ser admitida ou se tornar evidente 
necessita de demonstração. E Imenes e Lell is (ibid.)  completam informando que os teoremas podem ser 
demonstrados com auxílio dos axiomas ou da dedução lógica. 
15 demonstrações, de acordo com Imenes e Lelli s (ibid.) são seqüências de argumentos lógicos que provam ser 
verdadeiros certos fatos chamados de teoremas. 
16 Regra lógica é uti li zado por van Hiele (1986) e rigor por Nasser(1992) e Crowley(1996).  
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Além da seqüência de cinco  níveis para o desenvolvimento do pensamento  

geométrico: reconhecimento ou visualização, análise; dedução informal; dedução formal e 

rigor, o modelo van Hiele (1986) trata de 5 fases  ou etapas de aprendizagem de geometria,  

visando traçar diretrizes sobre como os professores podem ajudar seus alunos a avançar  de 

um nível de pensamento para outro superior.  

Van Hiele (1986) caracterizou  a aprendizagem – em geometria,  como um resultado 

de experiências adequadas realizadas pelo próprio aluno, seja em situação de sala-de-aula ou 

em qualquer situação não-escolar. Mas alertou que as experiências informais não são 

suficientes para a conceitualização geométrica, exigindo experiências adicionais e  

organizadas, para que ocorra a consolidação dos conceitos produzidos no cotidiano 

geometrizado do aluno, tal como Nunes (1998) também observou em estudos realizados com 

crianças-de-rua. 

Jaime e Gutierrez (1990) enfocam  que as fases de aprendizagem de van Hiele nada 

mais são que etapas gradativas e organizadas, a serem observadas no desenvolvimento de 

atividades, onde primeiramente os alunos devem adquirir “de maneira compreensiva os 

conhecimentos básicos necessários (novos conceitos, propriedades, vocabulário, etc) com que 

irão trabalhar, para depois centrar sua atividade em aprender a util izá-los e combiná-los” 

(JAIME e GUTIERREZ, 1990, p.333).   

Assim, o modelo de van Hiele (1986)  fornece orientações, para a aprendizagem de 

conceitos geométricos,  relativos   à seqüência e distribuição das atividades geométricas, 

objetivando o avanço entre níveis de pensamento geométrico, a saber: 

 Fase 1  - Interrogação/informação  

 De acordo com o modelo de van Hiele (1986), nesta etapa deve ocorrer a preparação 

para as fases seguintes, através de diálogo envolvendo aluno e professor. São efetuadas 

observações, questionamentos e informações sobre a atividade a ser desenvolvida e deve 

acontecer   a  introdução de vocabulário específico.  É a fase em que o professor apresenta aos 

alunos um novo tema de estudo e coloca o material didático à disposição do aprendiz, 

auxili ando-o a manuseá-lo e através da mediação do estudante com o material, consegue a 

identificação do nível de conhecimento do mesmo, para a elaboração de atividades e 

objetivando o avanço do nível de pensamento geométrico. Além disso, nesta fase,  o aprendiz, 

pela manipulação do material,   adquire uma série de conhecimentos básicos imprescindíveis, 

para o desenvolvimento do trabalho matemático propriamente dito.   Exemplifica-se: na 
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atividade 1, deste trabalho, visando encaminhar o aluno para a compreensão da figura 

geométrica plana “quadrilátero” apresentou-se figuras geométricas espaciais. A pesquisadora-

professora informou ao estudante quais atividades seriam desenvolvidas,  assim como 

explicou como seria utilizado o material, que iriam manusear, para oportunizar a aquisição de 

conhecimentos elementares para a aprendizagem do conceito de quadriláteros.      

Fase 2 – Or ientação dir igida 

           O modelo de Van Hiele (1986) explica que nesta segunda fase os alunos começam a 

exploração do campo de estudo por meio de investigações usando o material que lhes foi 

proporcionado. Continuando, observa que a exploração de material concreto, previamente 

selecionados pelo professor,  em atividades que podem ser solucionadas de diferentes 

maneiras,  objetivam  a descoberta, a compreensão   e a aprendizagem de propriedades e 

conceitos geométricos. Assim, van Hiele (1986) complementa que as atividades devem ser 

cuidadosamente escolhidas e desenvolvidas tentando explorar as estruturas do nível de 

pensamento do aluno, pois nesta fase serão  construídos  os elementos da rede de relações do  

nível  superior de pensamento.   

Fase 3 – Explicitação  

           Na terceira fase, o  professor apresenta-se como orientador do aluno, quanto  às 

atividades desenvolvidas na etapa anterior e de acordo com o modelo van Hiele (1986) esta 

fase é o  da aprendizagem de terminologias, de novos símbolos e novas relações. Á 

explicitação  é a etapa do intercâmbio das experiências dos alunos, que ao fazer comentários  

sobre as atividades realizadas ou as efetuadas pelos colegas, conseguem - através da reflexão 

de idéias convergentes ou divergentes -, analisar e justificar os resultados obtidos. A 

comunicação de resultados, com auxílio de linguagem apropriada, reflexão  e análise de suas 

idéias sob diferentes óticas parecem encaminhar  à formação parcial de uma nova rede de 

representações. Enfatiza-se que é a fase de revisão das atividades realizadas anteriormente, ou 

seja “não é uma fase de aprendizagem de coisas novas” , dizem Jaime e  Gutierrez (1990, 

p.334). 

Fase 4 – Or ientação livre 

A fase da orientação livre é considerada pelo modelo de van Hiele (1986)  como 

aquela que permite ao aluno o encontro de seus próprios caminhos para a resolução de 

problemas, aplicando os conhecimentos e linguagem adquiridos na fase anterior, auxili ado por 

atividades planejadas, pelo professor,  que podem ser desenvolvidas de diferentes formas e 
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podem encaminhar a diferentes soluções. O modelo continua explicando que as atividades 

devem permitir ao aprendiz a resolução de novas situações, através da  combinação adequada 

de conhecimentos e formas de  pensamento, adquiridos nas fases anteriores. Nesta fase ocorre 

a finalização da rede de relações iniciadas nas fases anteriores.  

Fase 5 – Integração  

 Na fase de integração, o aluno revê, analisa  e resume o que foi aprendido, ocorrendo 

a substituição do pensamento antigo pelo novo, formando uma “ visão geral dos objetos e 

relações” (PURIFICAÇÃO, 1999, p.270). Ao fim desta fase, espera-se que o aluno tenha 

atingido um novo nível de conhecimento, observando-se que as atividades devem ser 

desenvolvidas sem exigir a utili zação de novas compreensões, ou seja, devem ser realizadas 

como uma revisão, através da comparação e combinação de “coisas” já conhecidas (VAN 

HIELE, 1986).  

Realça-se que o processo das fases de aprendizagem  é contínuo, funcionando como 

uma espiral crescente e decrescente,  à medida que aparenta permitir ao aluno,  o avanço dos 

níveis de pensamento e  observando-se que  concluídas as etapas, inicia-se novamente a 1ª 

fase para aquele novo conteúdo a ser estudado, sempre com a observação do nível de 

pensamento em que se encontra o aprendiz (JAIME e GUTIERREZ, 1990).   

 

 

4.1.1.3 As pr incipais propr iedades do modelo van Hiele 

 

 

O modelo dos pesquisadores holandeses prioriza  cinco propriedades para o processo de 

aprendizagem geométrica,   além da seqüência de cinco níveis para o desenvolvimento do 

processo de raciocínio geométrico e dos cinco fases para a transposição de um nível para 

outro. O modelo van Hiele (1986) considera a existência das propriedades, a seguir: 

 Seqüencial   

  O aluno deve dominar todos os níveis anteriores para o atingimento de um nível 

superior, conforme o modelo van Hiele (1986), pois cada                                                                                                                                                                                                  

nível de pensamento se apóia no nível anterior e  assimila todas as estratégias do nível 

anterior.  De acordo com Nasser e colaboradores (2000),  o modelo  de van Hiele considera a 
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falta de experiência e domínio dos níveis anteriores, como  explicação para  as dificuldades do 

alunos em geometria.  

Avanço  

           De acordo com o modelo van Hiele (1986)  o progresso entre os níveis depende mais 

de métodos de ensino, aplicados em sala-de-aula, do que da maturidade biológica. Para van 

Hiele o avanço entre níveis ocorre bruscamente, como se acontecesse um salto,  pois em 

determinado instante o aluno não apresentava compreensão do que estava realizando e 

repentinamente, demonstrava entendimentos sobre o estudo.  

Já Jaime e Gutierrez (1990) observaram que o avanço entre níveis de pensamento 

ocorrem de forma contínua, pausada e acontecem gradualmente. Para justificar a afirmação, 

apresentou experiências,  envolvendo alunos de 14 a 15 anos. De mesma forma,  Nasser 

(1992) comprovou que as fases de aprendizagem promovem avanço entre níveis. Mas, 

observou que os avanços dos níveis ocorrem de forma gradual, pois 60% (sessenta por cento) 

dos sujeitos de seu estudo apresentaram progresso dentro de um dos  níveis, sem alcançar o 

nível seguinte.   

 Implícito e explícito  

 Os objetos matemáticos podem se encontrar implícitos em um nível, mas podem  

tornar-se explícitos no nível seguinte, como se o pensamento do aluno tivesse avanços 

repentinos,  entre os diferentes níveis de pensamento geométrico (VAN HIELE, 1986).  

Os níveis de pensamento do modelo de van Hiele possuem uma estrutura recursiva, ou seja, 

nos níveis 1, 2 e 3 (N) existem determinadas habili dades que são usadas implicitamente pelos 

alunos e que somente se tornam explícitos em um nível superior (N + 1) (JAIME e 

GUTIERREZ, 1990).  

A seguir, apresenta-se  a estrutura recursiva dos níveis de van Hiele: 
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Tabela 2 – A Estrutura  Recursiva dos  Níveis de van Hiele 

  Níveis (N) Elementos explícitos Elementos implícitos 

1 Figuras geométricas Partes e propriedades das 

figuras 

2 Partes e propriedades 

das figuras 

Implicações entre 

propriedades 

3 Implicações entre 

propriedades 

Dedução formal de teoremas. 

4 Dedução formal de 

teoremas. 

 

Fonte:    JAIME e GUTIERREZ, 1990, p.312. 

 

O modelo van Hiele (1986) referindo-se à propriedade “implícito e explícito” alerta para o 

perigo decorrente da realização de atividades em nível de pensamento geométrico superior ao 

nível de pensamento apresentado pelo aluno. O aprendiz  pode ser encaminhado  a uma 

aprendizagem baseada na memorização, aparentando  que  se encontra em determinado nível, 

pois apresenta características de um nível superior (N+1), mas   sem demonstrar compreensão 

do que está  realizando.                 

                 Lingüística  

                De acordo com Jaime e Gutierrez (1990) cada nível de pensamento de van Hiele  

possui um tipo de linguagem e um conjunto de relações interligados. Uma mesma palavra 

pode ter ou não significados, dependendo do nível de pensamento do aluno, isto porque 

completa Purificação (1999) o aluno consegue expressar um conceito geométrico, com auxílio 

de linguagem própria, símbolos e relações.  

      Pode-se exemplificar: Para um aluno que se encontra no nível 2, um professor  pode 

afirmar que um losango é um paralelogramo pois possui 4 lados iguais, uma diagonal maior e 

outra menor, etc., pois o aprendiz conseguirá entendê-lo.  Já no nível 1, os argumentos do 

professor não serão compreendidos, mas se for dito que o losango parece com uma pipa, o 

aluno encontrará significado para a linguagem utilizada.   
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             Combinação inadequada  

             Somente uma combinação adequada  entre professor, aluno e saber conduzem a uma 

compreensão mútua das atividades geométricas desenvolvidas pelo aluno (VAN HIELE,  

1986). Ou seja, se o aprendiz encontrar-se em determinado nível de pensamento geométrico e 

o nível de estudo estiver em um patamar superior, então o avanço entre níveis poderá não 

ocorrer. 

 

 

4.1.1.4 As cr íticas ao modelo van Hiele 

 

 

Mesmo servindo como referencial bibliográfico para conceituadas pesquisas, o modelo 

van Hiele não deixou de sofrer críticas. 

Jaime e Gutierrez (1990) observam que,  ao preparar um questionário, devem ser 

selecionadas questões, que permitam aos respondentes apresentar suas idéias e formas de 

pensamento. Segundo os autores, um instrumento que requer como respostas “sim” ou “não” 

ou apenas um desenho não é útil. Ao mesmo tempo enfatizam que as atividades devem ter 

frases como “ Por que pensa isso? ” ou “Explique como encontrou a solução.” ,  etc. 

 Na tese de Nasser (1992) também se observam  críticas ao modelo van Hiele, seja 

quanto à falta de critérios para a numeração dos níveis, que inicialmente progrediam  de zero 

até 4 (quatro) e depois passaram para a progressão de   1 (um) até 5 (cinco); seja   

questionando-se a validade do instrumento aplicado para a verificação de avanço entre níveis 

de pensamento geométrico. 

 Porém, como se verificou  a  utili zação do instrumento por pesquisadores e órgãos, 

como Junqueira (1995), Lujan (1997), Purificação (1999), Nasser e colaboradores (2000) e 

Pedro (2003), dentre outros,  optou-se por sua utili zação nesta dissertação.  
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            4.1.2  O modelo de Klausmeier 

 

 

Klausmeier realizou diversas pesquisas envolvendo a formação de conceitos 

geométricos, em sala-de-aula, envolvendo alunos da primeira infância até a adolescência. 

Inicialmente apresentou o modelo de aprendizagem e desenvolvimento de conceitos em 1971, 

que foi aprimorado por Klausmeier, Ghatala e Frayer, em 1974 e que o autor apresentou 

juntamente com Goodwin, em 1977, descrevendo como ocorre o processo de 

desenvolvimento conceitual, de conformidade com quatro níveis. Apesar de no relato desta 

pesquisa haver citações atribuídas a Klausmeier e Goodwin, o modelo é conhecido como o de 

Klausmeier.  

 

 

4.1.2.1. A Formação de conceitos geométr icos 

 

 

Klausmeier (1977) considera que um conceito é definido pelas suas propriedades ou 

atributos definidores, possibilitando a diferenciação ou relação com outros conceitos ou 

objetos. Também considera a existência de dois tipos de conceitos: o conceito enquanto 

constructo mental e o conceito enquanto entidade pública (KLAUSMEIER e GOODWIN, 

1977).  

O conceito enquanto constructo mental capacita a identificação de exemplos e não-

exemplos de objetos matemáticos, possibil itando a sua util ização como informação pessoal, 

realizada por operação intelectual interna. Exemplifica-se o constructo mental de um 

quadrilátero formado pelo  aluno, como: o aprendiz   partindo de sua experiência com o 

objeto, pode pensar, refletir, verbalizar e definir, quando se referir ao citado polígono. Trata-

se de uma elaboração conceitual interna realizada pelo aluno.  Já o conceito enquanto entidade 

pública é aquele aceito pela academia, pela sociedade, seja por meio de livros didáticos, 

dicionários ou enciclopédias.  
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Pirola (1995) assinala que  uma das funções da escola é tentar  relacionar os conceitos 

enquanto  constructos mentais com os conceitos enquanto  entidades públicas, encaminhando 

o aluno à construção de conceitos cada vez mais próximos dos propostos pela academia.  

Por outro lado, Klausmeier e Goodwin (1977) consideram que dois ou mais conceitos 

podem estar relacionados, através de princípios. Observam que tanto os conceitos, quanto os 

princípios são constituídos por:   constructo mental do aluno e entidade pública. E enfatizam 

que os princípios permitem a  interpretação de muitas situações, sem consideração de outros 

fenômenos. Pode-se exemplificar, pelo princípio: “ Todos os quadrados têm forma 

semelhante”, possibili ta ao aluno o reconhecimento de formas geométricas, sem necessidade 

de consideração de outros atributos, tal como área ou perímetro. Assim, a sentença “ todos os 

quadrados têm forma semelhante” apresenta  um princípio com funcionamento de constructo 

mental e entidade pública, pois possuem significados socialmente aceitos tanto para a 

academia, quanto para qualquer sujeito, desde que o referido sujeito apresente a formação 

conceitual de  quadrado, semelhança e forma geométrica.  

 

 

           4.1.2.2 Os atr ibutos de um conceito geométrico 

 

 

Quanto maior for o domínio apresentado por um aluno no aprendizado de um conceito 

geométrico, maior será a probabilidade da sua  utilização em termos de relacionamento entre 

os conceitos enquanto constructo mental e enquanto entidade pública. Desta forma, o modelo 

de aprendizagem e desenvolvimento de conceitos considera a existência de oito atributos em 

um conceito:  

Aprendibili dade  

Conceitos concretos, aqueles que podem ser formados por exemplos perceptíveis,   são 

aprendidos mais rapidamente que conceitos abstratos. Exemplificando, a aprendizagem de 

quadriláteros ocorre com maior facilidade que o de conceitos sem exemplos perceptíveis, 

como logaritmos, pois proporciona a percepção concreta  de propriedades e características dos 

polígonos.  

Perceptibili dade de exemplos  
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 Exemplos geométricos, tais como quadriláteros, por se apresentarem  na realidade 

proporcionam percepção mais fácil ao aluno. Enquanto que, o conceito de ponto, apesar da 

possibilidade de uma representação visual, não possibili ta a sua manipulação através de 

exemplo observável, apresentando-se como um obstáculo para a construção do conhecimento 

geométrico. Não existe nada no espaço real17 que possa ser identificado com um ponto, 

porque qualquer objeto ou corpo, por menor que seja, possui um tamanho no referido espaço. 

Diferentemente, no espaço geométrico os objetos possuem propriedades exatas. Então, 

considerando o espaço real,  no desenho de um cruzamento de ruas, fica impossível a 

identificação em que ponto acontece a  intersecção.  Já no espaço geométrico, que representa 

esquematicamente o espaço real existe  tal possibili dade. 

Utilidade  

A utilidade de um conceito deve ser  apontada, na medida do possível,  em todo 

processo ensino-aprendizagem. Em matemática deve-se propiciar situações, onde o aluno 

tenha percepção da utilidade do conteúdo em situações da realidade.  Assim, o estudo de 

produtos notáveis torna-se mais interessante se houver estabelecimento de relação com a 

geometria.   

Validade  

Um conceito geométrico  é considerado válido, quando a academia concordar com a 

sua definição. Exemplificando: O conceito de quadrilátero como figura geométrica plana, 

fechada, formada por quatro segmentos de reta e quatro ângulos  possui validade, pois 

estudiosos  matemáticos  de qualquer parte do   mundo consideram a definição válida. É 

importante para o aluno conseguir o  entendimento que o conceito enquanto constructo 

mental, se torna mais válido, à medida que se aproximar daquele formado pela academia.  

Generalidade 

 Um conceito deve ser trabalhado a partir de uma visão global para a mais particular, 

considerando suas propriedades e características (atributos definidores). Ou seja, 

considerando que os conceitos geométricos são dispostos em sistemas taxinômicos e que o 

sujeito organiza seu próprio  conceito, então considera-se que seus conceitos variam em 

generalidade, se apresentar uma construção dentro da mesma taxonomia. 

                                                        
17 Considera-se como espaço real àquele espaço ligado às nossas intuições, experiências e percepções, possuindo 
propriedades imprecisas. Já o  espaço geométrico é uma criação abstrata, uma construção lógica,  devida a várias 
gerações de matemáticos,  representando  uma imagem esquemática do real e é  extremamente útil , servindo ao 
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                                   “Significa:  é um caso especial de” , no sentido de baixo para cima. 

                      Figura 5. Taxinomia de quadri láteros (Fonte: adaptação LOPES e NASSER, 1996, p.40). 

Impor tância  

 Determinados  conceitos devem ser aprendidos pelo aluno, antes de outros, pois 

possibilitam  a construção de outros conceitos. Deste modo, um novo aprendizado pode fazer 

uso de conceitos anteriormente construídos. Exemplificando: para conceituar paralelogramo o 

aluno necessita ter formado conceito de retas paralelas.  

Estrutura  

 A maioria dos conceitos encontrados por um aluno, apresentam relações do tipo:  

1. Relação afirmativa – Todos os retângulos são paralelogramos. 

2. Relação conjuntiva –Trapézios e paralelogramos são exemplos de 

quadriláteros. 

                                                                                                                                                                             
homem em todos os campos de atividades. O espaço geométrico é constituída por axiomas,  inspirados no real e 
justificáveis (Marmo de Oliveira, s.d.). 

POLÍGONOS 

OUTROS:triângulos 
-pentágonos 
-hexágonos, etc. 
-heptágonos,etc 

QUADRILÁTEROS 

TRAPÉZIO 

QUADRADO 

PARALELOGRAMO 

RETÂNGULO LOSANGO 



 79 

3. Relação disjuntivo-inclusiva – Trapézios ou triângulos são exemplos de 

quadriláteros. 

4. Relação Condicional – Um quadrilátero deve ter quatro lados congruentes18 

e quatro ângulos retos para ser considerado um quadrado. 

5. Relação bicondicional – Um retângulo é um quadrado, se e somente se, 

possuir quatro lados congruentes. 

 Numerosidade de exemplos  

 Para que ocorra a aprendizagem de um conceito deve ser apresentado um grande 

número de exemplos, tanto pelo professor, quanto pelo aluno (KLAUSMEIER  e GOODWIN, 

1977).   

Ainda de acordo com Klausmeier (1977, p.324), muitos conceitos, “mas  não 

necessariamente todos os conceitos”   podem ser formados através de uma seqüência 

invariável, conforme quatro níveis e a transposição de um nível para o seguinte exige a 

formação do conceito no nível anterior, exigindo-se uma ou mais operações mentais. 

  Enquanto  o modelo van Hiele (1986)  apresenta a proposta de 5 níveis, Klausmeier 

(KLAUSMEIER e GOODWIN, 1977) apresenta 4 níveis , porém tanto Klausmeier, quanto 

van Hiele enfatizam a importância da formação do conceito em nível inferior, para a sua 

transposição.   

 

 

 4.1.2.3 Os níveis de formação de um  conceito 

 

 O modelo de Klausmeier (1977)  apresenta quatro níveis sucessivos na formação de 

um conceito geométrico: concreto, identidade, classificatório e formal.  

 Portanto, os níveis serão apresentados, a saber: 

 

 

 

                                                        
18 A palavra congruente tem origem grega e significa de mesma medida.          
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                  OS  NÍVEIS DE FORMAÇÃO DE CONCEITOS                      

                                                                                                    Extensão e uso  

                                                                                                      de conceito                                                 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Figura 6. Níveis de formação de conceitos, extensão e uso do conceito (Fonte: 

KLAUSMEIER  e GOODWIN, 1977, p.51).  

 

 A figura apresentada  mostra os níveis de formação de conceitos, no caso desta 

pesquisa, o de quadriláteros, e onde podem ser aplicados se forem apreendidos pelo aluno. Os 

autores mostram que a aquisição de conceitos nos níveis concreto e de identidade, exigem do 

aluno “apenas o  relacionamento  de percepções sensoriais óbvias”. (KLAUSMEIER  e 

GOODWIN, 1977, p.52).  

 Por outro lado, consideram que os dois últimos níveis, ocorrem em situação de maior 

desenvolvimento intelectual, permitindo a generalização de exemplos e a discriminação de 

não-exemplos, assim como a percepção de relações quanto aos princípios comuns. 

 A figura ainda demonstra que a aquisição do nome do conceito e dos atributos pode 

ocorrer em qualquer um dos quatro níveis. Mas, através das linhas pontilhadas, pode-se 

observar que nos três primeiros níveis, os alunos  podem conseguir a formação de conceito 

sem ter ainda condições de denominar o conceito. Já a linha sólida demonstra que para a 

formação do conceito no nível formal é essencial o domínio do nome e dos atributos19. Ou 

                                                        
19 considera-se como atributo a qualquer característica discriminável de um objeto, tal como forma, cor, 
tamanho, etc 

CONCRETO 

Adquirir e 
lembrar os 
nomes do 
conceito e 
seus  
critérios 
 

FORMAL 

CLASSIFICATÓRIO 

IDENTIDADE 

Usar o conceito para 
resolver 
problemas simples. 

-generalizar para exemplos  
 positi vos e discriminar não- 
 exemplos. 
-perceber relações. 
-usar conceitos para resolver 
  problemas. 
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seja, um paralelogramo pode ser definido quanto aos seus atributos, como uma figura 

geométrica plana, fechada com quatro lados, sendo paralelos dois a dois.     

 Para melhor entendimento, passa-se à descrição das operações envolvendo cada nível, 

a saber:   

• Nível Concreto  

  Um conceito pode ser formado no nível concreto, quando o aluno atentando para as 

características perceptivas de uma figura, conseguir discriminá-lo de outras figuras e assim 

lembrar-se dela em outras situações experienciadas na realidade. Isto é, se um aluno visualizar 

um retângulo e após determinado espaço de tempo conseguir reconhecê-lo, formou o conceito 

de retângulo em um nível concreto. Já a denominação do conceito pode ou não ser apreendida 

pelo aluno, neste nível.  As operações que o aluno necessita para o atingimento do nível  

concreto são  demonstradas  pela figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 7. Operações cognitivas na formação de conceitos no nível concreto (Fonte: 

KLAUSMEIER e GOODWIN, 1977, p.52). 

Klausmeier (1977) considera o primeiro nível de formação de conceito, como o nível  

concreto. Este nível de concretude será categorizado pelo indicador: discriminação de uma 

figura geométrica pelas suas características perceptivas e reconhecimento em outra situação. 

• Nível de Identidade  

Um conceito para ser formado no nível de identidade necessita anteriormente de uma 

formação no nível concreto. Depois, o aluno deve  efetuar generalizações envolvendo duas ou 

mais propriedades sobre a mesma figura geométrica. Ou seja, usando diferentes 

representações de uma mesma figura, o aprendiz deverá efetuar generalizações, no sentido de 

entender que o objeto é o mesmo, mesmo que em outra posição. Exemplificando, considera-se 

Prestar atenção a características perceptíveis de 
um objeto. 

Adquiri r o nome do concei to. Discriminar o objeto de outros objetos. 

Lembrar o objeto discriminado Lembrar o nome do conceito. 
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que o aluno possui formação conceitual de um retângulo, no nível de identidade, quando 

observando os retângulos da figura 2, conseguir perceber que se trata de uma mesma figura 

geométrica,   apesar das perspectivas diferentes de representação. 

 Klausmeier e Goodwin (1977) enfatizam que a formação conceitual no nível concreto 

envolve a discriminação do objeto de estudo de outros objetos, enquanto no nível de 

identidade, o aluno além da discriminação de outros objetos, necessita efetuar a generalização 

de formas equivalentes.  

Deste modo, considera-se que a operação necessária para o aluno demonstrar 

aprendizagem e desenvolvimento em um nível de identidade,  apresenta-se a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 8. Operações cognitivas na formação de conceitos ao nível de identidade. 

         (Fonte: KLAUSMEIER  e GOODWIN, 1977, p.54).   

  Para Klausmeier e Goodwin (1977) este  é o nível em que  o aprendiz começa a 

analisar as figuras geométricas e a efetuar generalizações. 

• Nível Classificatório 

    Um conceito parece ser formado no nível classificatório, se tiver anteriormente 

formação no nível  de identidade. Um aluno está no nível classificatório, quando consegue 

classificar “a pelo menos dois diferentes exemplos da mesma classe de 

objetos” .(KLAUSMEIER  e GOODWIN, 1977, p.54).   Exemplificando, o nível 

classificatório é atingido, quando o aluno reconhece o retângulo dentre um conjunto de 

polígonos e depois consegue identificá-lo, dentre um conjunto de figuras geométricas 
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Prestar atenção a características 
perceptíveis de um objeto. 

Discriminar o objeto de outros objetos. 

Lembrar o objeto discriminado. 
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espaciais, mas pode  definir incorretamente o conceito geométrico  ou não conseguir  explicar 

o motivo, que o encaminhou  para a classificação efetuada. 

 A seguir, mostra-se a figura 14, que apresenta as operações cognitivas necessárias para 

a formação de conceito geométrico no nível classificatório. Um aluno para apreender um 

conceito ao nível classificatório “ precisa ter formado um conceito de duas ou mais coisas no 

nível de identidade e ser capaz das operações nos níveis de identidade e classificatório” 

(KLAUSMEIER e GOODWIN, 1977, p.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 Figura 9. Operações cognitivas na formação de conceito ao nível classificatório.    

(Fonte:Klausmeier e Goodwin, 1977, p.55). 

• Nível Formal   

  A    formação   de   um conceito no nível formal ocorre quando o aluno   “ sabe dar o 

nome do conceito, sabe definir o conceito em termos de seus atributos definidores, sabe 

discriminar e nomear seus atributos e sabe diferenciar entre exemplos e não-exemplos em 

termos dos atributos definidores.” (KLAUSMEIER e GOODWIN, 1977, p.55). 

 Um aluno com maturidade conceitual ao nível formal, consegue dentre um conjunto de 

polígonos, identificar os trapézios, chamando-os de trapézios,  além de conseguir defini-los, 

com sucesso, discriminando e nomeando os seus atributos  e explicar a diferença existente 

entre os trapézios e os demais quadriláteros.   
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 Para Klausmeier (KLAUSMEIER e GOODWIN, 1977), o último nível é o formal, 

onde o aprendiz pode formar  um conceito geométrico através de qualquer um dos dois 

conjuntos de operações mentais e estratégias. Um dos conjuntos encaminha à formação 

conceitual, através da formulação e avaliação de hipóteses e o outro enfoca a percepção dos 

atributos comuns aos exemplos positivos. A estratégia escolhida pelo aluno  depende da 

aprendizagem formalizada e informalizada, exemplos e não exemplos, experienciados  pelo 

aluno, assim como da  sua idade, reforçam os pesquisadores.                                     2       

         1 

                                                                                                                    2 

                                               

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Operações cognitivas  na formação de conceito ao nível formal.(Fonte: 

KLAUSMEIER  e GOODWIN, 1977, p.56). 

 

 Ainda para Klausmeier e Goodwin (ibid), as operações envolvidas na estratégia 1, 

considerada como  teste de hipótese, são caracterizadas por alunos que conseguem perceber as 

informações disponibil izadas, tanto de exemplos como de não-exemplos. 

 Pode-se considerar que esses alunos parecem ter a seguinte linha de raciocínio, ao 

tentar conceituar um quadrilátero: É uma figura geométrica  plana e  possui quatro lados. 

Assim, um losango participa da classe  de quadriláteros. Já um triângulo não faz parte da 

classe de quadriláteros. Logo, um losango participa da classe de quadriláteros e um triângulo 

não pertence à classe.   Deste modo, o aprendiz construiu o conceito de quadriláteros, 

auxili ado por exemplo e não-exemplo. 

A estratégia 2, para inferência de conceito consiste na observação de pontos comuns 

presentes em exemplos do conceito. Assim, o aprendiz consegue perceber propriedades 
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comuns entre os  paralelogramos,  como lados paralelos dois a dois; mas, não consegue 

relacionar com figuras que possuem mais lados, como não exemplos.  

As duas estratégias exigem como pré-requisito, a discriminação dos atributos do 

conceito e apresentar lembrança dos nomes.     

 

 

             4.1.2.4 Condições fundamentais para a formação de conceitos geométr icos  

 

 

Klausmeier  e Goodwin (1977) consideram a existência de condições  fundamentais 

para a formação de conceitos geométricos,  de acordo com a seqüência descrita.  Consideram 

importante a observação que na realidade do aluno existem  muitos exemplos reais ou 

exemplos que podem ser facilmente construídos e enfatizam que o aprendiz deve experienciar 

exemplos reais ou representações de objetos, a partir da infância.  

 

 

 4.1.3 A  interação professor-aluno 

 

 O sucesso de uma relação envolvendo o processo de ensino e aprendizagem, dentre as  

muitas variáveis existentes, parece  depender também,   da interação entre  professores e 

alunos, de acordo com Rocha (2001). Portanto,    para a construção do conhecimento 

geométrico, além de fatores como:  a observação dos níveis de pensamento geométrico e das 

etapas de aprendizagem propostos pelo modelo de van Hiele (1986) e dos níveis de 

aprendizagem e formação conceitual defendidos por Klausmeier (1977), possivelmente  

deveria ocorrer  a observação da interação professor-aluno. 

 De conformidade com Klausmeier (1977, p.207),  “um professor interage com alunos 

falando, escrevendo e através de outros movimentos físicos” . O pesquisador considera que na 

exposição de determinado conteúdo pelo professor ou o estudo isolado pelo aluno, não existe 

interação entre professor-aluno.  
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 Normalmente os contratos didáticos, relativos à geometria, são firmados sem a 

observação da interação professor-aluno. O processo ensino-aprendizagem, de forma 

tradicional,   parece desenvolver-se através de aulas expositivas, onde o professor expõe o 

conteúdo, resolve exemplos e depois propõe ao aluno uma relação de exercícios semelhantes 

aos desenvolvidos.  Ao aluno cabe, isoladamente,  a resolução de uma série de problemas, 

seguindo o(s) modelo(s) resolvido(s) pelo professor ou pelo livro didático,  com auxílio da 

memorização. Nessa direção, parece restar,  ao aprendiz,   a reprodução de modelo(s) 

proposto(s), não lhe sendo permitido o desenvolvimento de ações, onde ocorra o 

estabelecimento de interação com o professor, com consideração das diferenças individuais e 

compreensão, de modo a permitir aprendizagem significativa.  Piaget já advertia para os 

danos proporcionados por um contrato centrado apenas no professor, com a priorização da 

linguagem em detrimento da ação do aluno (LUJAN, 1997). 

 De acordo com Bernardi (2000) há necessidade de reavaliação na dinâmica do 

processo de construção de  conceito  geométrico, com substituição das  formas tradicionais  

de concepção do conhecimento centradas na figura do professor, por meios que oportunizam 

participação ativa do aluno, como construtor e reconstrutor  de seu próprio saber. Ou seja, o 

aluno aprende a aprender. O modelo pedagógico instaurado, com ênfase no professor, no 

mecanicismo, repetição e cópia, representa para o aluno  “ renúncia ao direito de pensar” 

explica a mesma autora (BERNARDI, 2000, p.24).   

 Apesar da consideração que no desenvolvimento de uma seqüência de atividades, a 

interação professor-aluno é importante ferramenta-auxili ar para a construção do conhecimento 

geométrico de quadriláteros, conforme se  pode comprovar pelo trabalho “A Interação 

professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem de geometria no Ensino Fundamental”,  

desenvolvido por Kelly Kim Ito Prado (2003), bolsista do Programa Integrado de Pós-

Graduação e Graduação (PIPG), o tema não é objeto desta pesquisa. Portanto, deixa-se como  

sugestão para leitura complementar ou para futuros estudos a serem desenvolvidos.  

  

 

                         
 
 
 
 
 
 
 



 87 

 
 

5 OS  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 O objetivo deste capítulo, com auxílio do referencial teórico construído,  consistiu em 

verificar se as questões de pesquisa elencadas no  Capítulo 1  puderam ser confirmadas, com 

auxílio da aplicação de uma seqüência de atividades,  envolvendo  uma turma de alunos da 6a 

série do Ensino Fundamental, de uma escola pública municipal.  Tratou-se da retomada do fio 

condutor deste estudo, lembrando que o objeto matemático enfocado é o quadrilátero.   

 Assim, a metodologia deste trabalho foi constituída de duas partes:  

A metodologia da pesquisa e 

A metodologia da seqüência de atividades. 

 

 

 

 5.1 A METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 

 Com base no referencial teórico abordado nos Capítulos 3 e 4 e considerando as 

dificuldades que envolvem o processo de ensino e aprendizagem geométrico  foi  realizada a 

presente pesquisa, juntamente com  alunos de uma 6a série, do Ensino Fundamental, 

procurando buscar subsídios  sobre o processo de construção do conhecimento geométrico de 

quadriláteros, pelos referidos aprendizes. Com o intuito de desvelar o fenômeno tal como 

ocorre na realidade, optou-se pela realização do estudo em sala-de-aula. 

 Considerando pesquisas experimentais, observa-se que a validação, muitas vezes, é  

externa e embasada em comparações envolvendo grupos experimentais e de controle. No 

tocante à pesquisa desenvolvida, não houve grupos experimentais e de controle; e os dados 

obtidos não foram somente quantitativos, ocorrendo análise da seqüência de atividades 

realizada pelos alunos. O estudo se assemelha com a engenharia didática, na suposição do 
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pesquisador se inserir no locus da investigação; analisando situações didáticas a partir de uma 

seqüência de atividades e na não utili zação de grupos experimentais e de controle. Mas 

diverge quanto à não util ização da análise a priori, considerada como primordial pela 

engenharia didática (MACHADO, 1999).   

 A análise a priori, de acordo com Artigue (1988) estuda os diferentes comportamentos 

que se pode esperar dos alunos, diante de uma situação de ensino e aprendizagem, permitindo 

o controle dos comportamentos efetivamente observados dos alunos, comportando uma 

análise de descrição e precisão da situação didática.  

 Assim, como nesta dissertação desenvolver-se-á a descrição do processo de formação 

do conceito de quadriláteros, com auxílio de  uma seqüência de atividades e a verificação do 

avanço entre níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico dos alunos de uma 6ª 

série, sem o rigor exigido pela engenharia didática, optou-se por utilizar os termos: 

análise prévia ao invés de análise a priori  e 

seqüência de atividades ao invés de seqüência didática. 

 

 Portanto, o estudo foi  composto  por 3 fases, que podem ser descritos:  

 

 1ª Fase (Análises prévias) 

 

 A fase das análises prévias  foi considerada como a fase da concepção, quando foram 

efetuadas as análises preliminares do teste de van Hiele e da seqüência de atividades. Nesta 

fase, foram valorizadas as experiências anteriores da pesquisadora e realizadas análises 

prévias, considerando-se os diferentes comportamentos que se pode esperar dos alunos, diante 

de uma situação de ensino-aprendizagem (MELLO, 1998),  destacando as concepções dos 

sujeitos envolvidos no estudo e compreendendo as condições da realidade, onde a seqüência 

de atividades foi  desenvolvida.  

 Assim, no presente trabalho,  considerou-se que muitas vezes, as aulas de geometria  

são preparadas com base em livros didáticos ou apostilas, sem a especificação do que se 

pretende do aluno e quais as conseqüências educacionais. Ou às vezes, os professores 

mentalizam propósitos para aprendizagem  geométrica dos alunos, com amplitude maior que a 
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capacidade dos estudantes, constituindo obstáculo para o aprendizado de quadriláteros. Daí, a 

justificativa para a utili zação do teste de van Hiele, objetivando a identificação do nível de 

pensamento geométrico dos alunos de uma 6ª série, do Ensino Fundamental. Para então 

ocorrer a proposição de atividades geométricas, visando o avanço entre níveis de pensamento 

geométrico.  

 

 2ª Fase ( Aplicação da seqüência de atividades) 

 

 Nesta  etapa ocorreu a realização da seqüência de10 atividades com população de 28 

alunos, de uma 6ª série,   do Ensino Fundamental. Foi o momento do contato da professora-

pesquisadora com os alunos-sujeitos da investigação. Pode -se considerar que foi a fase da 

experimentação, com a aplicação da seqüência de atividades, planejadas e analisadas prévia  e 

posteriormente, com a finalidade de observar situações de formação do conceito geométrico 

de quadriláteros. Os sujeitos envolvidos passaram por pré e pós-testagem, antes e depois da 

seqüência de atividades.  

  Para Machado (1999), a experimentação  supõe a “explicitação dos objetivos e 

condições de realização da pesquisa à população de alunos que participará da experimentação; 

... e  registro das observações feitas durante a experimentação”( p.206). 

 Quanto à seqüência de atividades,  a sua  elaboração ou a sua escolha deve considerar  

de forma integrada: “o domínio do conhecimento, o conhecimento prévio do aluno, o papel do 

professor e dos seus alunos”, observam Gomes Ferreira e outros (2003, p.1).  Assim cada 

seqüência de atividades  necessita de uma “definição do significado da aprendizagem”, 

conforme os mesmos autores.  

 A seqüência de atividades deste estudo será relatada em “Os momentos da pesquisa”. 

 

 3ª Fase (Análise  posterior  e validação) 

 

 A terceira fase foi a última etapa e nela  efetuou-se o tratamento de todos os dados 

coletados durante o pré e o pós-testes e a seqüência de atividades,  através de observação dos 

testes  e/ou produções dos alunos em sala-de-aula ou extra-classe.  
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 Para maior entendimento sobre as condições de construção do conhecimento foram  

utili zados,  além dos testes e atividades,    entrevistas individuais ou em pequenos grupos, 

realizadas durante a experimentação.  

 Por fim, efetuou-se a  comparação entre análises anteriores  e a análise posteriores para 

verificar se ocorreu a validação das hipóteses levantadas no início do processo. 

 

 

 5.1.1 O local da pesquisa 

 

 

 Inicialmente, cogitou-se a aplicação deste estudo em alunos de 7ª série, do Ensino 

Fundamental, em função desses aprendizes já terem efetuado o estudo do tema quadriláteros, 

na série anterior e no intuito de verificar em que nível de pensamento geométrico estariam os 

referidos aprendizes  e tentando observar se realmente teriam se apropriado do  conceito 

geométrico de quadriláteros,  tema estudado na 6ª série, no ano letivo anterior.  

 A pesquisadora efetuou contato inicial com as direções de três escolas municipais, 

expondo que o objetivo do trabalho  tratava da descrição do processo de aprendizagem do 

conceito de quadriláteros e verificação de avanço nos níveis de desenvolvimento do 

pensamento de alunos, no decorrer da realização de  uma seqüência de atividades, tendo como 

meta a construção desse conceito. Verificou-se a possibili dade de realização da pesquisa nos 

referidos estabelecimentos de ensino, entretanto notou-se maior interesse da pesquisadora 

pelo contexto, de uma das escolas.  Assim, escolheu-se esta escola para  a realização deste 

trabalho de pesquisa.  

 Para esclarecer: para a realização do estudo, muitos poderiam ser os estabelecimentos 

de ensino a serem escolhidos, no município de Itajaí (SC),  envolvendo alunos de 7ª série, do 

Ensino Fundamental. Porém, a opção foi influenciada pelo contexto da escola pública 

municipal, onde realizou-se a pesquisa. A escola fica situada em um dos bairros nas 

adjacências da cidade, que é considerada como  região concentradora na fabricação de tijolos 

e este estudo pretendia utilizar o referido objeto, em uma de suas atividades.   

 Definido o estabelecimento de ensino, a direção encaminhou a pesquisadora para 

combinar,   com a professora de Matemática, os procedimentos a serem adotados. Mas, a 
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busca para a realização do trabalho, envolvendo alunos de 7ª série, do Ensino Fundamental, 

encaminhou para a  concretização da pesquisa em uma turma de 6ª série, da mesma escola 

municipal, localizada em Itajaí (SC). A razão foi em decorrência de dois fatores: 

 O primeiro fator motivador foi decorrente de alegação da professora de Matemática,  

da 7ª série , que os alunos dessa série já haviam desenvolvido o tema “ quadriláteros”, no ano  

anterior. Assim, não poderia ceder os alunos para participarem da pesquisa, haja vista a 

necessidade de cumprimento do programa da série e a pesquisa necessitar de 10 encontros. No 

momento,  foi efetuado o questionamento para a pesquisadora: “ Mas, vai ser preciso todas 

essas aulas só para o estudo de quadriláteros?!!”  

 Outro fator, foi devido à alegação da professora de Matemática, que os alunos da 6ª 

série poderiam participar do trabalho, tendo em vista o tema “quadriláteros” , constar do 

programa da série.  

 

 

  5.1.2 Os sujeitos estudados 

 

 

A escola escolhida fica localizada em um dos bairros de Itajaí (SC), nos arredores da 

cidade  e funciona em 3 turnos. A turma participante da pesquisa estudava no turno vespertino 

e era formada por 28 alunos. Dos 28 alunos, 20 (71,43%) moravam nas proximidades da 

escola e o restante 8 (28,57%) vinham estudar, utilizando-se de ônibus escolar municipal.  

A faixa etária dos alunos envolvidos era de 12 a 13 anos.  

Quanto à renda famili ar, 5 famílias (17,86%) percebiam entre 3 a 5 salários-mínimos, 

apenas 2 famílias(7,14%) tinham renda superior a 5 salários-mínimos e o restante, a grande 

maioria,  21 famílias (75%) alegou  ter como renda famil iar até 3 salários-mínimos.   

 No que tange à atividade profissional dos pais, obteve-se como resposta: açougueiro, 

agricultor, comerciante, costureira, empregada doméstica, motorista, pedreiro, pintor,  

serralheiro,  vigilante,  dentre outras profissões manuais.  

 O pré-teste, o pós-teste e a seqüência de atividades foram aplicados em uma população 

de 28 alunos, para os quais espera-se que as conclusões oriundas desta pesquisa sejam válidas. 
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No entanto, na descrição e análises do pré e pós-testes, assim como na da seqüência de 

atividades, priorizou-se a seleção  de uma amostragem formada por 9  sujeitos, escolhidos 

dentre a população de 28 alunos da 6ª série, por  terem comparecido a todos os  encontros 

realizados.   

 Com referência à população de 28 sujeitos e à amostra de 9 alunos, Barbetta (1998) 

enfatiza que em populações pequenas20, a amostragem aleatória não é recomendável. Mas 

observa que, em dependência do objetivo em estudo, a utilização de todos os sujeitos pode 

“gastar muito tempo” (p.54), tanto na observação quanto na análise,  tornando o uso de uma 

amostragem por julgamento21  uma boa opção, mesmo que os resultados da pesquisa não 

sejam necessariamente válidos para todos os elementos envolvidos.  

 Quanto ao tamanho da amostra, optou-se no critério de escolha, pela utilização de 9 

alunos, não porque foram escolhidos pela pesquisadora, mas porque era o número de alunos 

que compareceram a 100% dos encontros. O percentual “100%”, sim, foi estabelecido pela 

pesquisadora.  

 

 

 5.1.3 Os momentos da pesquisa 

 

 

  Visando o atingimento do objetivo proposto, esta pesquisa foi desenvolvida em 3 

momentos. 

O primeiro momento foi  o da aplicação do pré-teste, na tentativa de identificar o nível 

de conhecimento  geométrico em que se encontra o aluno da série,  onde foi  desenvolvido o 

estudo, já que o modelo de van Hiele considera que um aprendiz somente atinge um nível de 

raciocínio mais evoluído, se tiver dominado níveis anteriores do pensamento geométrico. Ou 

seja, o modelo considera que a construção de conceitos geométricos ocorre pela observação 

da hierarquia dos níveis do pensamento geométrico, explicando as dificuldades apresentadas 

pelos alunos, em geometria, quando iniciam a aprendizagem de conceitos, em virtude da não 

observação do nível de pensamento,  em que se encontram.   

                                                        
20 Barbetta (1998) entende como população pequena, àquela que possui até 50 elementos.  
21 Considera-se como amostragem por julgamento à amostra formada por elementos escolhidos por serem “  
julgados como típicos da população que se deseja estudar.” (Barbettta, 1998, p.53). 
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No segundo momento, ocorreu  o desenvolvimento efetivo  da seqüência de 

atividades, com algumas questões inspiradas em estudos desenvolvidos pelo Projeto Fundão, 

por Nasser e colaboradores (2000)   e  constituiu-se de 10 encontros, realizados no período 

vespertino. 

E, por fim, o terceiro momento foi  o da aplicação do pós-teste, envolvendo os alunos 

presentes por ocasião da aplicação do instrumento,  objetivando a verificação de avanço entre 

níveis de pensamento de van Hiele e conseqüentemente a ocorrência de  construção do 

conceito de quadriláteros.  

 

         

  5.1.4 O teste-piloto 

 

 

 O teste-piloto foi aplicado em alunos com características similares aos da população 

deste trabalho.  A realização da atividade ocorreu  em  novembro de 2002, envolvendo  alunos 

de 6ª e 7ª séries, do Ensino Fundamental, da mesma  escola pública municipal onde foi 

realizada a presente pesquisa, e,  mostrou pouca diferença  entre o nível de conhecimento 

geométrico envolvendo  aprendizes das duas séries.  

 O sujeitos envolvidos na pré-testagem foram 17 alunos, de 6ª série, do Ensino 

Fundamental, que  apresentou o seguinte resultado: 4 alunos(23,53%) atingiram o nível 1 do 

teste de van Hiele e os demais alunos não atingiram nenhum nível do 1 até o 3, ou seja 

encontravam-se no nível zero. A professora da turma alegou que os alunos ainda não haviam 

estudado os temas constantes do teste aplicado. 

 Entretanto,  a aplicação do  teste-piloto, no mesmo dia, em 27 alunos de 7ª série, do 

Ensino Fundamental, da mesma escola, que formalmente teriam estudado o tema constante no 

teste, no ano anterior, não foi muito diferente. Observou-se que 9 alunos (33,33%) dentre os 

27 aprendizes atingiram o nível 1 de van Hiele e  os demais não conseguiram atingir nível 

algum. O teste mostrou que mesmo para os alunos da 7ª série, que a princípio haviam 

formalizado a aprendizagem do conceito de quadriláteros, a situação indicava que este não 

estava dominado, aparentando que os procedimentos didáticos para o processo de ensino e 

aprendizagem não possibili taram a compreensão do conhecimento de quadriláteros. 
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 O teste-piloto, que também visou a estimativa do tempo de aplicação do teste,  

encaminhou a efetuar alterações em algumas questões,  tais como: 

 Na questão 1, se o aluno considerou o polígono abaixo como triangular  

 então será que irá considerar a figura                            como triângulo? Assim, 

incluiu-se a 2ª figura no teste. 

 Na questão 7 “ Escreva  três propriedades dos quadrados” , observou-se que os alunos 

apresentaram dificuldades na resolução da questão, devido obstáculo na interpretação do 

termo “propriedades” , aparentando nunca terem ouvido referida palavra. Apesar do obstáculo 

lingüístico, optou-se pela sua  manutenção, devido a percepção da pesquisadora,  de  que 

através da seqüência de atividades, provavelmente ocorrerá  o seu entendimento, pelos 

participantes da pesquisa.   

  Já na questão 8,  o teste de van Hiele trata do reconhecimento das propriedades dos 

triângulos isósceles. A questão apresentou dificuldades por trazer a instrução:”   Marque a 

alternativa que é falsa para todos os triângulos isósceles” . A questão apresenta um obstáculo 

lingüístico, que aliado à falta de atenção à leitura da questão e também devido às solicitações 

comuns dos exercícios serem sempre na forma afirmativa, o índice de erro foi de 100%. 

Mesmo assim, optou-se pela sua manutenção, atentando pela manutenção de  fidelidade ao 

teste de van Hiele,  Mas, como esta pesquisa tinha como objeto-matemático:  os  

quadriláteros,  optou-se pela substituição da figura geométrica triângulo isósceles por  

losango.  Portanto, a instrução para a  questão 8 foi substituída para:” Marque a alternativa 

que é falsa para todos os 3 exemplos de  losangos” . 

 Na aplicação da parte 2 do teste-piloto, alguns alunos chamaram a professora  e outros 

a pesquisadora, alegando desconhecimento do termo “propriedades” . A pesquisadora explicou  

que as questões estavam solicitando as características  ou qualidades dos referidos 

quadriláteros. Apesar dessa dificuldade lingüística, optou-se pela sua manutenção, nos pré e 

pós-testes.   
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 5.1.5 O pré-teste e o pós-teste  

 

 

 O pré e o pós-teste foram inspirados no teste de van Hiele, estudados e testados por 

Purificação (1999) e pelo Projeto Fundão (NASSER e COLABORADORES, 2000). O 

instrumento util izado sofreu adaptação, conforme informado anteriormente  e consistiu em 

recorte   de estudo coordenado por  Nasser (1992),  envolvendo   professores treinados para a 

aplicação da teoria de van Hiele em sala-de-aula, do 1º grau, hoje Ensino Fundamental. 

Também se  verificou a utilização do teste  por Junqueira (1995) em dissertação de Mestrado 

sobre “Aprendizagem da Geometria em Ambientes Computacionais Dinâmicos” e pela 

pesquisadora Pedro (2003), em seu trabalho “ A Compreensão de Conceitos Geométricos em 

Acadêmicas do 7º Período de Pedagogia”. 

 Entretanto, diferentemente dos citados estudos, tanto no pré-teste quanto no pós-teste 

foram utili zadas apenas 10 (dez) dentre as 25 (vinte e cinco) questões propostas pelo modelo 

van Hiele. Ou seja, considerando-se o teste-piloto,  foram usadas somente as questões 

correspondentes aos níveis 1 e 2, realçando-se que as alterações  foram efetuadas, devido o 

índice  de 76,47% dos alunos, apresentando o nível zero de pensamento geométrico, conforme 

van Hiele (1986). 

  Os testes foram aplicados em 2 (duas) etapas. Cada etapa constou de 5 (cinco) 

questões, que foram resolvidas individualmente, pelos alunos,  sem limitação de tempo.  Ao 

concluir  cada etapa, o aprendiz entregava para   a pesquisadora o material resolvido e  recebia  

outra folha contendo a etapa seguinte.  

De conformidade com o modelo, o aluno que acertar 3 (60%) dentre as 5  questões 

propostas, em cada nível, será considerado como pertencente àquele nível e o sujeito que não 

atingir os critérios do nível 1, será considerado como pertencente ao nível zero. O modelo de 

van Hiele (1986) também orienta que,  a ocorrência de um  mesmo percentual de acertos entre 

os  níveis 1 e 2, no caso deste estudo, é indicativo que o aluno encontra-se no nível mais 

elevado.   

 

 

 5.1.5.1 O Teste de van Hiele: Objetivo, análise anterior e posterior de cada questão 
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  O  teste de van Hiele teve  como objetivo a identificação do nível de pensamento 

geométrico dos 28 sujeitos de uma 6ª série do Ensino Fundamental  de uma escola pública 

municipal, localizada em Itajaí, no estado de Santa Catarina, com auxílio de formas 

geométricas básicas – retas paralelas, triângulos, paralelogramos, losangos, retângulos e 

quadrados.  A identificação do nível de pensamento geométrico permitiu o planejamento da 

seqüência de atividades e colaborou para o entendimento das dificuldades apresentadas no 

decorrer dos encontros,  subsidiando  a descrição do processo de formação do conceito de 

quadriláteros.  

  As respostas dos alunos, no pré e pós-testes, foram avaliadas e categorizadas, de 

conformidade com os critérios de classificação do CDASSG e utili zados por NASSER 

(1992), JUNQUEIRA (1995), PURIFICAÇÃO (1999) e PEDRO (2003), a saber: 

Nível 1 – o aluno deverá acertar três ou mais questões, dentre as cinco questões propostas, 

para ser considerado como  no nível 1. 

Nível 2 – para estar no nível 2, o aluno deverá acertar três ou mais questões das cinco     

existentes. 

 Os sujeitos que não conseguirem atingir o nível 1 serão considerados como 

pertencentes ao nível zero.  

 A seguir, para maior clareza do instrumento aplicado efetua-se a descrição: das 10 

questões propostas (primeira  e segunda partes), dentre as 25 questões do teste de van Hiele; 

dos seus objetivos;   da análise anterior e da análise posterior,   nos moldes desenvolvidos por 

Pedro (2003): 

 

 5.1.5.1.a PRIMEIRA PARTE DO PRÉ-TESTE DE VAN HIELE 

 

 Questão 1 – Assinale o(s) triângulo(s):  

                                                                    
                       (A)                          (B)                           (C)                      (D)                  (E)  
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 Objetivo da questão 1:Verificar se os triângulos são identificados pelos alunos 

participantes da pesquisa, por meio do assinalamento das alternativas B, C e E.  

 Análise prévia da questão 1:  Giovanni, Castrucci e Giovanni  Júnior (1998, p.258) 

considera-se triângulo como “ um polígono de três lados”, porém como observa-se nos livros 

didáticos a priorização da representação B, acredita-se que nem todos os sujeitos assinalarão 

todas as alternativas corretamente, apesar de que o índice de acerto deve ser alto, tendo em 

vista a professora da turma ter recém trabalhado o tema triângulos, com os alunos 

questionados. 

 Questão 2 – Assinale o(s) quadrado(s): 

 

                  

 

    (A)                                         (B)                              (C)                           (D)                        (E)  

 Objetivo da questão 2: Identificar se os sujeitos da pesquisa reconhecem quadrados, 

assinalando os itens C e E.  

 Análise prévia  da questão 2: De acordo com Giovanni, Castrucci e Giovanni Júnior 

(1998, p.264), considera-se como quadrado “ o paralelogramo que tem os quatro lados 

congruentes e também os quatro ângulos congruentes (retos)” .O Primeiro Livro dos 

Elementos de Euclides, descrito por BICUDO (s.d., p.10) considera que “ um quadrado é, 

entre as figuras quadriláteras a que é equilátera e também retangular” . Resumindo, quadrado é 

“um quadrilátero paralelogrâmico em que: os lados são iguais entre si; os lados são paralelos 

dois a dois; os lados consecutivos são perpendiculares; os ângulos são iguais entre si (todos 

retos); as diagonais são iguais e perpendiculares” (FIORANO, 1973, p.74). 

 Tendo em vista, a  ênfase dada pelos livros didáticos à representação apresentada no 

item C, certamente encaminhará ao não assinalamento do item E, pela maioria dos alunos.  

Questão 3  -  Assinale o(s) retângulo(s): 

                                        

   (A)                                      (B)                               (C)                           (D)                             (E) 

 Objetivo da questão 3: Verificar se os sujeitos conseguem identificar retângulos, 

marcando os itens A e D. 
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 Análise prévia da questão 3: Giovanni, Castrucci e Giovanni Júnior (1998, p.264), 

consideram o retângulo como “ o paralelogramo que tem os quatro ângulos congruentes (os 

quatro ângulos são retos)” . Já, O Primeiro Livro dos Elementos de Euclides, narrado por 

BICUDO (s.d., p.10)  denomina o retângulo como oblongo22 e relata que um oblongo é uma 

figura que é retangular, porém não eqüilátera. Resumindo, retângulo é “um quadrilátero 

paralelogrâmico, em que: os lados são iguais dois a dois; os lados são paralelos dois a dois; os 

lados consecutivos são perpendiculares; os ângulos são  iguais entre si (todos retos); as 

diagonais são iguais; as diagonais são oblíquas e as diagonais são medianas uma da outra” 

(FIORANO, 1973, p.80). 

Mas como ocorre a priorização, seja nas aulas, seja nos livros didáticos,   da 

representação apresentada no item A, nem todos os alunos  conseguirão identificar o item D, 

como retângulo. 

Questão 4  – Assinale o(s) paralelogramo(s): 

                                                         

                                                                                                                 

 

(A)                              (B)                         (C)                              (D)                                   (E)        

Objetivo da questão 4: Observar se os alunos participantes do estudo conseguem 

reconhecer paralelogramos, assinalando os itens A e D.    

 Análise prévia da questão 4: De acordo com Giovanni, Castrucci e Giovanni Júnior 

(1998, P.263), considera-se paralelogramo como “ o quadrilátero que tem os lados opostos 

paralelos, dois a dois” . Já O Primeiro Livro dos Elementos de Euclides (Bicudo, s.d.) 

denomina o  paralelogramo como rombóide e relata que um rombóide é um quadrilátero que 

tem os lados e os ângulos opostos iguais entre si, e não é uma figura  eqüilátera nem 

retangular. Fiorano  (1973) completa:  paralelogramo é um quadrilátero que possui lados com 

medidas  iguais dois a dois;  possui lados paralelos dois a dois; os lados consecutivos são 

oblíquos; os ângulos são iguais dois a dois, sendo dois agudos e dois obtusos; as diagonais são 

desiguais e  as diagonais são oblíquas. Porém, como os livros didáticos priorizam a 

representação de forma diferente da efetuada na questão, acreditava-se que nenhum sujeito 

                                                        
22 Oblongo é relativo ao “ que tem mais comprimento que largura” (AURÉLIO, 1989,p. 387). 
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acertaria a  questão. A forma prototípica priorizada pelos livros didáticos é a seguir 

apresentada: 

 

 

 Questão 5   - Assinale os pares de retas paralelas: 

                                                                                                    
          
 
                (A)                                       (B)                         (C)                                 (D)                                 (E) 
 

Objetivo da questão 5: Verificar se os sujeitos identificam retas paralelas, através da 

marcação dos itens A e C. 

Análise prévia da questão 5: Giovanni, Castrucci e Giovanni Júnior (1998) 

consideram  como retas paralelas, aquelas retas que não apresentam ponto em comum. O 

Primeiro Livro os Elementos de Euclides (BICUDO, s.d.) aborda que “ paralelas são retas 

quaisquer que, estando no mesmo plano, e, sendo prolongadas il imitadamente em cada uma 

das direções, em nenhuma das duas se encontram”. Entretanto, observa-se que a maioria dos 

livros didáticos apresenta  paralelogramos e os trapézios como polígonos que possuem lados 

opostos paralelos, mas não mostra ao leitor o que são retas paralelas ou se apresenta, enfatiza 

apenas  a representação de retas no sentido horizontal. Assim, acredita-se que esta questão 

não deverá apresentar 100% de acerto.  

  

 Análise posterior da parte 1 do pré-teste de van Hiele 

  

 A pretensão da etapa 1, do teste aplicado aos 24 sujeitos, dentre uma população de 28 

alunos, foi  a identificação do nível de pensamento geométrico dos alunos de uma 6ª série do 

Ensino Fundamental. A etapa 1 do teste de van Hiele exigiu do aluno o reconhecimento de 

figuras geométricas, com base na visualização ou seja, na aparência global da figura, com 

concepção de figuras por uma única forma. Igualmente pode-se considerar que a 1ª fase 

exigiu do aprendiz  a discriminação de figuras geométricas pelas suas características 

perceptivas, descritas no nível de concretude de Klausmeier (1977).  

 Com base nos resultados dos testes envolvendo os 24 alunos presentes,  por ocasião da 

aplicação do pré-teste, chegou-se aos resultados a seguir descritos,  considerando-se os os 
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erros como 0 e os  acertos como 1 e. Os sujeitos foram denominados através de duas letras do 

nosso alfabeto.  

   Tabela 3. Resultado da parte 1 do pré-teste.  
 

Alunos triângulo quadrado retângulo paralelog retas // Nº acertos %acertos % erros 

AL 0 0 0 0 1 1 20 80 

CA 1 0 1 0 0 2 40 60 

DA 0 1 1 0 1 3 60 40 

DI 0 0 0 0 0 0 0 100 

DH 0 0 0 0 0 0 0 100 

DJ        0 0 0 0 0 0 0 100 

ED 1 1 0 0 0 2 40 60 

GA 0 0 1 0 0 1 20 80 
JO 1 0 0 0 0 1 20 80 
JC 1 0 0 0 0 1 20 80 

JE 0 0 0 0 0 0 0 100 

JU 0 0 1 0 1 2 40 60 

LE 1 0 0 0 0 1 20 80 

LU 0 0 1 0 0 1 20 80 

MA 1 0 1 0 1 3 60 40 

MT 1 0 0 0 0 1 20 80 

MU 0 0 1 0 0 1 20 80 

PA 1 0 0 0 1 2 40 60 

PR 1 1 0 0 0 2 40 60 

RO 1 0 0 0 0 1 20 80 

RS 1 0 0 0 0 1 20 80 

TI 1 0 1 0 0 2 40 60 

VA 1 0 0 0 0 1 20 80 

VI 1 0 0 0 0 1 20 80 

Para o atingimento do objetivo quanto à questão 1, o aluno teria que assinalar os itens 

B, C e E, conjuntamente, como triângulos. O índice de acertos da questão (54,17%), referente 

a 13 alunos reconhecendo simultaneamente as 3 figuras, como triângulos, é atribuído ao fato 

da professora de matemática da 6ª série, recém ter abordado o tema triângulos, para a referida 

turma de alunos. Como o tema triângulos  não é o interesse da presente pesquisa, não tecer-se-

á maiores comentários. 

 Já a questão 2, apresentou apenas 4 alunos (16,67%) dentre os 24 sujeitos, assinalando 

simultaneamente os itens C e D, como quadrado. Porém, considerando isoladamente o item C, 

observou-se 20 alunos (83,33%) reconhecendo a figura como quadrado – apresentada na 

forma prototípica -  e quanto à figura D, isoladamente, apenas os 4 alunos citados 

anteriormente, perceberam que a figura é um quadrado. A dificuldade decorre do simples fato 

da representação apresentar-se diferentemente daquela usualmente encontrada nos livros 
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didáticos ou até nas salas de aula, encaminhando à confirmação da análise efetuada 

inicialmente. 

 A questão 3, relativa ao reconhecimento de retângulos, apresentou índice de acerto de 

33,33% (8 alunos), quanto aos itens A e D, simultaneamente. Porém isoladamente o item D 

teve 9 alunos (37,50%) reconhecendo a figura geométrica como retangular, tal qual a hipótese 

formulada. 

Na questão 4, o reconhecimento simultâneo dos itens A e D, como paralelogramos 

apresentou baixo índice de acerto, com apenas 2 alunos (8,33%) assinalando ao mesmo 

tempo, as opções corretas. Na análise anterior se  havia previsto, nenhum acerto. 

 Quanto à questão 5, apenas 5 alunos (20,83%) assinalaram corretamente as opções A e 

C, confirmando a análise anterior efetuada sobre a questão. 

 Analisando as questões de 1 até 5,  observou-se que apenas os  sujeitos DA e MA 

acertaram no mínimo 3 questões, ou seja, apenas 8,33% dos sujeitos  atingiram  o nível de 

visualização de van Hiele (1986) e  4 alunos (16,67%) não conseguiram assinalar 

corretamente nem os triângulos, tema  estudado anteriormente à aplicação do pré-teste. Os 18  

demais alunos (75%) acertaram de 1 a 2 questões. Isto é, 22 (91,67%) sujeitos dentre os 24 

aprendizes,  apresentaram  nível     zero,  referendando a necessidade de averiguação sobre o 

processo de construção do conhecimento geométrico de quadriláteros. Quanto aos níveis de 

formação de conceito, de Klausmeier (1977) aparentou que os referidos sujeitos ainda não 

conseguiram nem atingir o estágio inicial, que é o de  reconhecimento pela sua aparência 

física.    

   Quanto às questões da primeira parte do teste de van Hiele, que apresentaram maior 

índice de acerto, observou-se a distribuição a seguir:  

 Quadro 1. Índice de acertos por questão referente à parte 1 do pré-teste. 

 A  questão que apresentou maior índice de acertos foi a de número 1 que tratou  do 

reconhecimento de triângulo, forma geométrica estudada em aulas normais anteriores.   Por 

QUESTÕES Triângulo Quadrad

o 

Retângul

o 

Paralelogramo retas 

paralelas 

Acertos 14 3 8 2 5 
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outro lado, o retângulo e as retas paralelas tiveram índice de acerto superior ao das questões 2 

e 4, que tratavam do reconhecimento de quadrados e paralelogramos, respectivamente.  

 Para avaliação do nível de pensamento geométrico a um nível superior, efetuou-se a 

aplicação da segunda parte do teste de van Hiele.  

 

5.1.5.1. b SEGUNDA PARTE DO TESTE DE VAN HIELE      

 

Questão 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) Têm 4 ângulos retos.                                                                   
b) Têm lados opostos paralelos.                                          A                         B 
c) Têm diagonais de mesmo comprimento.                                   
d) Têm os 4 lados iguais.                                                               
e) Todas são verdadeiras. 

                                                                                                     D                         C 

Objetivo da questão 6 – Verificar se os alunos participantes da pesquisa reconhecem 

as propriedades dos retângulos. 

 Análise prévia da questão 6 – De acordo com Giovanni, Castrucci e Giovanni Jr 

(1998, p.246) considera-se retângulo ao paralelogramo que possui os quatro ângulos 

congruentes (retos) e além das propriedades gerais dos paralelogramos, o retângulo apresenta 

uma  propriedade característica: diagonais de mesmo comprimento (congruentes).  Acredita-

se que os alunos não assinalarão  os itens A, B e C como afirmativas verdadeiras para todos os 

retângulos. 

 Questão 7 - Escreva  três propriedades dos quadrados: 

     1 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     2 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     3 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

              Objetivo da questão 7 – Observar se os sujeitos identificam as propriedades dos 

quadrados. 

               Análise prévia da questão 7 – Giovanni, Castrucci e Giovanni  Jr (1998, p.247) 

consideram “quadrado como paralelogramo que possui os quatro lados com medidas de 

mesmo comprimento (congruentes) e os quatro ângulos congruentes (retos). Além das 

propriedades gerais dos paralelogramos, o quadrado tem uma propriedade característica: as 
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suas diagonais são congruentes, são perpendiculares entre si e são bissetrizes23 dos ângulos 

internos” . Imenes e Lelli s (1998, p.44) denominam quadrado ao “ quadrilátero que possui 

todos os ângulos internos retos e todos os lados iguais”. Por isso, dizem os autores, “ o 

quadrado é retângulo e também losango”. Como provavelmente os alunos não observarão que 

todo quadrado é também retângulo e que as propriedades estão citadas na questão anterior, 

acredita-se que nenhum aprendiz responderá corretamente à pergunta efetuada.  

Questão 8 - Um losango é uma figura de 4 lados em que todos os lados têm o mesmo 

comprimento. Veja três exemplos: 

 
 
 
 
Marque a alternativa que é falsa para todos os três exemplos de losangos: 
(a) As duas diagonais têm o mesmo comprimento. 
(b) As duas diagonais são perpendiculares. 
(c) Os ângulos opostos têm mesma medida. 
(d) Todos os lados têm mesmo comprimento. 
(e) As duas diagonais têm comprimentos diferentes.  

Objetivo da questão 8 – Verificar se os alunos participantes da pesquisa identificam as 

propriedades dos losangos.  

Análise prévia da questão 8 – Imenes e  Lelli s (1998) definem losango como 

quadrilátero com quatro lados iguais e consideram que todo losango é um paralelogramo. Já 

Giovanni, Castrucci e  Giovanni Júnior (1998) definem losango ou rombo como  

paralelogramo que    tem    os    quatro lados  com   mesma medida (congruentes) e 

completam dizendo “além das propriedades gerais dos paralelogramos,  o losango apresenta 

uma propriedade característica: as suas diagonais são perpendiculares entre si e estão contidas 

nas bissetrizes dos ângulos do losango”(p.247).  

 Aqui, a questão apresenta além da dificuldade na identificação das propriedades do 

losango, outro obstáculo: o assinalamento da alternativa falsa, pois normalmente as questões  

pedem-se  a identificação do(s) ítem(ens) verdadeiro(s) e como é comum o aluno não ler as 

solicitações das atividades,  acredita-se que a questão não apresentará nenhum acerto.   

 Questão 9 - Escreva três propriedades dos paralelogramos. 

  1 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   2 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    3 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                        
23 Considera-se bissetriz à “semi-reta com origem no vértice de um ângulo e que o divide em dois ângulos 
iguais” (IMENES e LELLIS, 1998, p.44). 
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Objetivo da questão 9 – Identificar se os sujeitos da pesquisa conseguem reconhecer 

as características dos paralelogramos. 

Análise prévia da questão 9 – Imenes e Lellis (1998, p.224) definem paralelogramo 

como “quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos”. Já Giovanni, Castrucci e Giovanni 

Jr  (1998, p.244) consideram como paralelogramo a “todo quadrilátero que tem os lados 

opostos paralelos” e apresentam as propriedades: ângulos opostos congruentes, lados opostos 

congruentes e diagonais cortam-se ao meio. Como provavelmente, os alunos não vão observar 

que as propriedades dos paralelogramos apresentam-se no decorrer da 2ª etapa do teste, 

acredita-se que não haverá sucesso na questão.  

Questão 10 - Escreva o nome  de um quadrilátero cujas diagonais não têm o mesmo 

comprimento. Desenhe este quadrilátero. 

Objetivo da questão 10 – Observar se os sujeitos da pesquisa conseguem diferenciar 

os quadriláteros pelas suas propriedades,  conseguindo representar a figura geométrica, de 

acordo com o nome atribuído.   

Análise prévia da questão 10 – Imenes  e Lell is (1998, p.260) definem quadrilátero 

como “ polígono de quatro lados”. A questão exige além conhecimento de quadriláteros, a 

noção de diagonal, considerada como o  segmento de reta “que une dois vértices não-

consecutivos” de um polígono (GIOVANNI, CASTRUCCI e GIOVANNI JR,1998, p.192), 

que complementam observando: “ dois vértices consecutivos de um polígono determinam um 

lado do polígono e não uma diagonal” . Acredita-se que o índice de acerto deverá ser nulo, 

seja pela não apropriação do termo diagonais, seja pelo desconhecimento do termo 

quadrilátero ou pela dificuldade de relacionamento entre desenho e nome da figura 

geométrica.   

Tabela 4.  Resultado da Parte 2 do Pré-Teste. 
 
 
Alunos Retângulo Quadrado Losango paralelog Quadril. Nº acertos %acertos % erros 

AL 1 0 0 0 1 1 20 80 
CA 0 0 0 0 0 0 0 100 
DA 0 0 0 0 0 0 0 100 

DI 0 0 0 0 0 0 0 100 

DH 0 0 0 0 0 0 0 100 

DJ 1 0 0 0 1 2 40 60 

ED 0 0 0 0 0 0 0 100 

GA 0 0 0 0 0 0 0 100 

JO 0 0 0 0 0 0 0 100 

JC 0 0 0 0 0 0 0 100 
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JE 0 0 0 0 0 0 0 100 

JU 0 0 0 0 0 0 0 100 

LE 0 0 0 0 0 0 0 100 

LU 0 0 0 0 0 0 0 100 

MA 0 0 0 0 0 0 0 100 

MT 0 0 0 0 0 0 0 100 

MU 0 0 0 0 0        0 0 100 

PA 0 0 0 0 0 0 0 100 

PR 0 0 0 0 0 0 0 100 

RO 0 0 0 0 0 0 0 100 

RS 1 0 0 0 0 1       20 80 

TI 1 0 0 0 0 1 20 80 

VA 0        0 0 0 0 0 0 100 
VI 0 0 0 0 0 0 0 100 

          

 

  Análise posterior da par te 2 do pré-teste de van Hiele 

 

 A questão 6 que teve como objetivo a verificação  se os alunos participantes da 

pesquisa reconhecem as propriedades dos retângulos, teve 4 (16,67%) dentre os 24 sujeitos, 

tendo sucesso na solicitação efetuada. Os demais ou deixaram a resposta em branco ou 

atribuíram propriedades incongruentes aos retângulos. 

 Quanto a questão 7, que tratou da identificação das propriedades dos quadrados, 

apenas  1 (4,17%) aluno aparenta ter conhecimento das propriedades da forma quadrangular. 

 Já a questão 8 que visava a verificação se os alunos  identificavam as propriedades dos 

losangos não teve nenhum acerto, ou seja, os sujeitos pesquisados desconhecem as 

propriedades dessa forma geométrica.  

 A questão 9 que  tratava da identificação das propriedades dos paralelogramos teve 1 

acerto e a questão 10 que visava  observar se os alunos da pesquisa conseguiam diferenciar os 

quadriláteros pelas suas propriedades,  conseguindo representar a figura geométrica, de 

acordo com o nome atribuído, apresentou 3 (12,5%) sujeitos acertando o pedido da questão.  

 Na 2ª parte do  pré-teste observou-se que apenas 4 (16,67%) sujeitos - AL, DJ. RS e 

TI, não zeraram  a etapa, porém nenhum aluno conseguiu acertar no mínimo 60% (3 questões) 

dessa parte do teste. Os alunos não se apresentaram capacitados para  perceber que as figuras 

geométricas são formadas por elementos e possuem propriedades matemáticas. Isto é, os 
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sujeitos não conseguiram estabelecer relações entre figuras geométricas, nem estando 

capacitados para realizar análise formal das partes.  

 Quanto às questões da segunda parte do teste de van Hiele, que apresentaram maior 

índice de acerto, observou-se a distribuição a seguir:  

  Quadro 2.   Índice de acertos por questão referente à parte 2 do pré-teste. 

QUESTÕ

ES 

Retângulo Quadrado Losang

o 

Paralelogram

o 

Quadriláter

o 

Acertos 3 0 0 0 2 

 

Observou-se que apenas 3 sujeitos descreveram propriedades do retângulo e somente 2 

alunos conseguiram desenhar um quadrilátero com diagonais diferentes e denominar o objeto 

traçado. As demais formas geométricas não tiveram sucesso na descrição de propriedades. As 

respostas demonstraram que os sujeitos não apresentaram conhecimentos geométricos ao 

nível 2 de van Hiele, pois não conseguiram distinguir  figuras geométricas, através do 

reconhecimento de suas propriedades.   

Também percebeu-se que os sujeitos ainda não se encontravam em nível superior ao 

concreto, conforme Klausmeier, pois não conseguiram reconhecer e analisar as figuras por 

meio de suas propriedades, nem definiram as formas geométricas, através de exemplos ou 

não-exemplos.  

 Após a identificação do nível de pensamento geométrico dos alunos, iniciou-se a 

seqüência de atividades, objetivando descrever o processo de formação do conceito de 

quadriláteros no conjunto das atividades, assim como verificar a existência de avanço entre 

níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico.  

 

 

           5.2 A METODOLOGIA DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 
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Esta pesquisa desenvolveu uma  seqüência de atividades, que foi vídeofilmada, com 

auxílio de bolsista do PIPG  e aplicada pela própria pesquisadora,   em escola pública 

municipal de Itajaí (SC), envolvendo 28 alunos.   

  A pesquisadora desenvolveu uma seqüência de atividades, elaboradas de acordo com a 

identificação do nível de pensamento geométrico  de van Hiele (1986), formada   por  10 

atividades, desenvolvidas em encontros de uma hora cada, sem a consideração dos encontros 

para aplicação do pré-teste e pós-teste. A  elaboração da seqüência de  atividades e orientação 

para a ação pedagógica, desta mestranda,  estiveram  vinculadas à observação  das 

dificuldades encontradas pelos alunos no decorrer das atividades, deixando-se claro que a 

proposta não é a única forma de procedimento metodológico para o desenvolvimento do 

estudo de quadriláteros.  

   Utilizou-se nas descrições efetuadas, para identificação dos participantes da pesquisa: 

a letra P, para pesquisadora-professora e os nomes dos sujeitos, através da abreviação de seus 

nomes, utilizando-se duas letras de nosso alfabeto.  

 

 

 5.2.1. Análise prévia da seqüência de atividades 

 

 

 Desde as primeiras noções geométricas realizadas pelo homem, a partir de simples 

observações da realidade, comparando e delimitando terras, manipulando e construindo 

objetos, até a geometria que ora é apresentada em nossa escola, é  inegável a importância da 

geometria enquanto instrumento para melhor compreensão do mundo e da realidade do aluno. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) enfatizam que  os conceitos geométricos 

constituem importante campo dentro do currículo de matemática, possibil itando ao aluno o 

desenvolvimento de um tipo especial de pensamento, favorecendo a compreensão, descrição, 

representação e organização do mundo em que  se encontra inserido o aluno. 

 Logo, através da presente pesquisa, pretendeu-se uma ruptura com o contrato didático 

tradicional, seja pela  verificação do nível de pensamento geométrico inicial que os alunos 

trazem para a 6ª série, do Ensino Fundamental; seja pela  identificação das etapas envolvidas 

na construção  do conhecimento geométrico de quadriláteros ou pelo exame da ocorrência de 
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avanço entre níveis de pensamento geométrico, em decorrência de aplicação de seqüência de 

atividades. Outros fatores considerados neste estudo, trataram da relação existente entre a 

geometria espacial e a plana; da exploração de exemplos e não-exemplos, como contribuição 

para  o aprendizado geométrico de quadriláteros, colaborando para que o aluno tenha melhor 

compreensão da realidade onde se encontra inserido.  

 Também neste estudo,  acreditou-se que,  para  ocorrer a formação do conceito de 

quadriláteros e a  verificação de avanço nos níveis de desenvolvimento do pensamento, além 

do conhecimento do nível geométrico inicial que os alunos trazem para a 6ª série, do Ensino 

Fundamental, haveria necessidade de observar a proposição e o envolvimento em atividades 

organizadas, tendo como referência a li teratura sobre os níveis de pensamento (VAN HIELE, 

1986) e formação de conceitos geométricos (KLAUSMEIER, 1977).  

 

 

 5.2.2 A seqüência de atividades 

  

 

 A seqüência de atividades foi composta por questões inspiradas em proposta 

desenvolvida pelo Projeto Fundão, por Nasser e colaboradores (2000) e outras  elaboradas 

pela pesquisadora, considerando-se o referencial teórico: as fases de aprendizagem de van 

Hiele (1986), assim como os atributos de um conceito geométrico, do modelo de Klausmeier 

(1977). 

 O desenvolvimento das atividades aconteceu após a verificação do nível de 

pensamento geométrico inicial apresentado pelos alunos,  na 6ª série do Ensino Fundamental, 

com auxílio do pré-teste. Pretendeu-se que,  por meio da seqüência de atividades fosse  

possível a descrição dos procedimentos dos alunos ao longo do desenvolvimento das 

atividades propostas, visando a formação do conhecimento geométrico de quadriláteros. 

 As atividades foram organizadas em uma seqüência lógica de dificuldades, 

considerando que  o aprendiz explora o espaço desde o seu nascimento, primeiramente 

olhando-o, para então descobrir o que o rodeia  (DIENES, 1974) e depois passa a 

desempenhar o papel de  construtor de seu próprio conhecimento geométrico, observando que 

para o estabelecimento de relações inicialmente necessita da presença e manipulação de 
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objetos, para depois, na ausência dos mesmos, com auxílio de operações mentais culminar 

com a aprendizagem do conceito de quadriláteros.  

A seqüência de atividades foi realizada durante as aulas de matemática, entre os meses 

de junho a outubro de  2003, com  alunos sendo distribuídos em grupos, com número variado 

de componentes e  de acordo com cada atividade desenvolvida. Apenas o pré-teste e o pós-

teste foram  solucionados pelos alunos, individualmente. 

Os procedimentos ocorridos em sala-de-aula ou extra-classe,  foram registrados pela 

pesquisadora, após a realização de cada encontro e transcritos, com auxílio da observação do 

filme. Como a filmagem das atividades ocorreu apenas nos meses de junho e julho, tendo em 

vista os prazos estabelecidos pelo programa PIPG, para encerramento do projeto, as 

atividades desenvolvidas a partir desta fase, foram registradas e analisadas de acordo com o 

que ocorria e o  que se mostrava para os olhos e ouvidos da pesquisadora, além do movimento 

de ir e vir, compartilhando idéias com pesquisadores, autores de livros, professores e colegas, 

possibilitando  a organização  de elementos constantes neste estudo.  

Em todos os encontros, a pesquisadora teve colaboração da professora responsável 

pela turma de alunos e apresentou os procedimentos:  distribuição,  explicação, supervisão das 

atividades e  mediação das  discussões sobre cada atividade desenvolvida.  

 Para  efetuar a  descrição do processo de aprendizagem do conceito de quadriláteros  

envolvendo a tríade: saber geométrico, os alunos e a pesquisadora, visando a descrição  do 

processo de aprendizagem do conceito  de quadriláteros, considerou-se: 

       1º) os níveis de avanço do pensamento geométrico observados e descritos, de acordo 

com os indicadores, utili zados pelo modelo de van Hiele (1986):  

 Nível 1:  

 Reconhecimento ou visualização de formas geométricas, mais especificamente 

quadriláteros (paralelogramo, trapézio, retângulo, quadrado e losango), paralelismo e 

perpendicularismo, com base na aparência global.   

 Nível 2: 

 Reconhecimento e análise de formas geométricas, mais especificamente quadriláteros 

pelas propriedades: lados iguais, lados diferentes, ângulos com medidas iguais, ângulos com 

medidas diferentes de 90º graus, paralelismo e perpendicularismo.  
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 2º) os níveis de aprendizagem e formação de conceito de quadriláteros, observados e 

descritos, de acordo com os indicadores, utili zados pelo modelo de Klausmeier (1977): 

 Nível concreto: 

 Reconhecimento de formas geométricas, mais especificamente quadriláteros, 

paralelismo e perpendicularismo,  pelas suas características perceptivas e em outras situações. 

 Nível de identidade: 

 Reconhecimento de formas geométricas, mais especificamente quadriláteros, 

paralelismo e perpendicularismo sob várias representações. 

 Nível classificatório: 

Identificação de formas geométricas, mais especificamente quadriláteros, paralelismo e 

perpendicularismo,  mas sem obrigatoriedade de definição. 

 Nível formal: 

 Definição de figuras geométricas, através de exemplo e não-exemplo. 

 A seguir apresenta-se um quadro resumindo as atividades desenvolvidas, em 10 

encontros, enfatizando-se que para a elaboração, houve a observação das fases de 

aprendizagem do modelo de van Hiele – interrogação/informação; orientação dirigida; 

explicitação; orientação livre e integração - ; assim como os atributos de um conceito do 

modelo de Klausmeier – aprendibilidade; perceptibilidade; util idade; validade; generalidade; 

importância; estrutura e numerosidade de exemplos -, conforme descrição realizada no 

capítulo 4.  

 

 

                                  Quadro 3.  A Seqüência de Atividades. 

 

Atividades Seqüência de Atividades  

Atividade 1 Explorando um conjunto de figuras geométricas espaciais  a 

serem montados a partir de planificações. 

Atividade 2 Diferenciando superfície plana de não plana, reconhecendo 

face, aresta e vértice.  
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face, aresta e vértice.  

Atividade 3 Parece que é..., mas será que é...? 

Atividade 4 Planificando de sólidos geométricos construídos na atividade 

1. 

Atividade 5 Qual é a minha forma? 

Atividade 6 Explorando um conjunto de figuras geométricas espaciais, 

que possuem uma das faces com a forma de quadrilátero.. 

Atividade 7 Classificando quadriláteros. 

Atividade 8 Construindo quadriláteros (paralelogramo e retângulo), com 

auxílio de régua e compasso. 

Atividade 9 Construindo quadriláteros (quadrado, losango e trapézios), 

com auxílio de régua e compasso. 

Atividade 10  Visitando uma olaria e esculpindo com argila. 

   

 

       5.3 DESCREVENDO OS RESULTADOS  

 

 Os resultados  da pesquisa serão descritos em 3 partes, a saber: 

descrevendo os resultados da seqüência  de atividades; 

descrevendo os resultados da parte 1 do pós-teste e 

 

 

descrevendo os resultados da parte 2 do pós-teste. 

 

       5.3.1. Descrevendo os resultados da seqüência de atividades 
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 As atividades foram descritas, considerando-se: desenvolvimento, análise prévia e 

análise posterior.  

 ATIVIDADE 1:     Explorando um conjunto de sólidos geométricos 24 (cubo, prisma, 

paralelepípedo, pirâmide, cone, cili ndro, esfera, etc) a serem montadas a partir de 

planificações. No apêndice B,  apresenta-se  os sólidos geométricos planificados.  

 Desenvolvimento: Os alunos foram colocados frente às questões apresentadas pela 

pesquisadora. Para incentivar respostas às questões propostas, sugeriu-se  a construção de 

modelos de  sólidos geométricos, partindo de recorte e montagem de figuras apresentadas em 

papel-cartão. Cada aluno recebeu uma figura geométrica espacial, de forma planificada   e 

teve  a incumbência de recortar as figuras, com auxílio de uma tesoura  e dobrar as linhas 

pontilhadas, efetuando  a montagem de sua figura geométrica espacial. Não foi efetuada 

informação sobre o resultado de cada recorte e montagem realizados pelos alunos.  Alguns 

alunos apresentaram  maior destreza para concluir a tarefa proposta. Os aprendizes que 

terminaram sua construção com maior facili dade e rapidez, foram  solicitados a auxiliar os 

colegas, que apresentaram maior dificuldade, ou apresentaram tentativas frustradas, para a 

conclusão da tarefa. Após, foi permitida a exploração das figuras geométricas espaciais, pelos 

alunos e entregue uma folha contendo as seguintes questões (NASSER e 

COLABORADORES, 2000): 

 

       Observe o objeto construído e responda: 

1. É possível, sem abri-lo, colocar uma borracha dentro dele?.............................................  

2. Suponha que ao colá-lo, uma mosca ficou presa dentre dele.  

Onde ela poderia voar? 

( ) só fora do objeto. 

( ) só dentro do objeto. 

( ) de dentro para fora do objeto. 

 

3. Se a mosca estivesse fora do objeto, onde ela poderia voar? 

( ) só fora do objeto 

( ) só dentro do objeto 

( ) de fora para dentro do objeto. 

                                                        
24 Figuras geométricas espaciais, sólidos geométricos, sólidos ou corpos geométricos, são consideradas como  
porções limitadas do espaço de três dimensões.  



 113 

 

4. O que impede a mosca de entrar e sair do objeto?........................................... . 

 

5. Observe o objeto que você montou. O papel está dividindo o espaço em 3 partes. 

a) como você chamaria a parte de dentro do objeto.......................... 

b) e a parte de fora?........................... 

c) o que você chamaria de fronteira?............................. 

 

 

Após o término da atividade, a pesquisadora teceu comentários sobre as perguntas e 

promoveu discussão com os alunos, sobre interior, exterior e fronteira de figuras geométricas. 

Em seguida, os alunos foram colocados frente a questionamentos do tipo: “ O seu sólido 

geométrico rola?” ; “ Por que?” ; “Quantas pontas têm seu  sólido” ; “Quais sólidos não 

rolam?”; “ Por que não rolam?”; “ É possível colocar os sólidos um ao lado do outro?”; 

“Existe possibilidade de empilhar um sólido sobre o outro?”; “E é possível empilhar os 

objetos, colocando a bola de isopor sobre um cone?”: “E se quisermos colocar a bola sob um 

outro sólido qualquer, será que existe condição de ocorrer sucesso?” Pediu-se aos alunos que 

justificassem cada uma de suas respostas, com interesse não nas respostas corretas, mas no 

intuito de observar se conseguiam relacionar os sólidos geométricas  com as figuras 

geométricas planas.    

 A seguir, foi entregue folha contendo  a  seguinte atividade: 

 

 Observando os modelos de   sólidos geométricos construídos pela sua equipe, 

responder as perguntas:  

1.Escreva os nomes dos modelos de  sólidos geométricos que rolam em alguma posição. 
................................................................................................................................................ 
2. Escreva os nomes dos modelos de sólidos geométricos que não rolam em nenhuma posição. 
................................................................................................................................................ 
3. Escreva os nomes dos modelos de  sólidos geométricos que têm uma só “ponta”. 
................................................................................................................................................ 
4. Todos  os modelos de  sólidos geométricos têm “ponta”?(    ) sim              (    ) não  
    Dê exemplo de um modelo de  sólido geométrico, de acordo com a resposta 
dada..............................  
 
5. Que diferença você pode perceber entre as superfícies dos modelos de  sólidos que rolam e 
das superfícies dos modelos de sólidos que não rolam? 
................................................................................................................................................ 
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        Análise prévia da atividade 1 

 

        A atividade proposta teve como objetivo : Explorar um conjunto de sólidos  

geométricos (cubo, prisma, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro, esfera, etc) montados  a 

partir de planificações, objetivando-se a construção de conceitos de polígonos e noções de 

vértices, faces e arestas. 

A proposta encontrava-se no nível de visualização, de acordo com o modelo de van 

Hiele. Desta forma, como neste nível a figura é observada pela sua aparência, deveriam surgir 

dificuldades pelos alunos, em decorrência de falhas na visualização de uma figura espacial, 

como forma tridimensional. . Ou seja, a dificuldade decorreria da falta de imaginação, que as 

faces planas dos sólidos nada mais são do que polígonos de 3 lados,  4 lados ou infinitos 

lados.  

 Como apenas DA e MA foram identificados como pertencentes ao nível 1, acreditava-

se que os demais sujeitos - por não terem formado conceito geométrico no nível 1 do modelo 

de van Hiele (1986),  não reconheceriam   figuras geométricas em outro contexto e não 

conseguiriam prestar atenção às características perceptíveis do objeto. Logo, na realização da 

atividade, o aluno poderia chamar a “pirâmide” de “ triângulo” ou o “ cubo” de “quadrado”. A 

utili zação da linguagem cotidiana será  considerada normal, nas primeiras atividades, mas 

supôs-se que  a incorporação de linguagem geométrica  ocorreria gradualmente, no decorrer 

da seqüência de atividades, com alunos expressando conceitos geométricos, através de 

linguagem adequada.   

Já para Klausmeier (1977) um conceito deve ser formado no nível concreto, para  o 

aluno atentando para as características perceptivas de uma figura, conseguir discriminá-lo de 

outras figuras e assim lembrar-se dela em outras situações experienciadas na realidade. 

Aparentemente os sujeitos não encontrar-se-ão neste nível, por tratar-se da primeira atividade 

formal – com quadriláteros, nesta 6ª série.   

 

Análise posterior da atividade 1 

 

        Dispostos em grupos de  4 a 7 alunos,  cada aluno recebeu um molde de um  sólido 

geométrico planificado e com auxílio de uma tesoura, recortou as linhas pontilhadas. Após o 
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recorte das planificações, solicitou-se a montagem dos modelos de  sólidos, com auxílio de 

cola, sem no entanto enfatizar as palavras “sólido geométrico” e “planificação”. À medida que 

cada aluno ia terminando a montagem de seu sólido geométrico, recebia a incumbência de 

auxili ar os colegas -  mesmo que de outro grupo,  que apresentavam dificuldades na 

construção de seus modelos. Aparentou que alguns alunos se sentiram valorizados e sempre 

que os colegas apresentaram dificuldades, se propunham para auxili á-los. Porém essa atitude,  

inicialmente necessitou de um estímulo da pesquisadora, para  tal prática, aparentando os 

alunos estarem acostumados a não  se locomover pela sala-de-aula e colaborar com os colegas 

com dificuldades de aprendizagem.    Quando todos apresentaram seus moldes construídos, 

cada grupo recebeu uma pequena bola de isopor. Permitiu-se a exploração  dos objetos 

construídos, efetuando-se  trocas,  entre os participantes de cada equipe, que começaram a 

rolar, empilhar e através da ação, a  observar os objetos dispostos sobre as carteiras. Nesta 

etapa do trabalho é importante a consideração que o processo de formação  de conceito 

geométrico tem evolução lenta e necessita da percepção e ação do aluno sobre o objeto, que 

com o intercâmbio das experiências dos alunos, ao fazer comentários  sobre as atividades 

realizadas ou as efetuadas pelos colegas, conseguem - através da reflexão sobre  idéias 

convergentes ou divergentes -, analisar e justificar os resultados obtidos. A comunicação de 

resultados, com auxílio de linguagem apropriada, reflexão  e análise de suas idéias sob 

diferentes óticas parecem encaminhar  à formação parcial de uma nova rede de 

representações.   Assim, após possibili tar a brincadeira com os objetos construídos, efetuou-se 

o exercício sobre interior, exterior e fronteira, com alunos, imaginando que estão dentro de 

uma sala-de-aula, que tem o formato de um cubo,  totalmente fechada, sem janelas, nem 

porta. Os alunos concluíram que no caso, estariam dentro da sala-de-aula, isto é,  no interior 

da sala. Quando instigados a responder o que aconteceria com algum aluno que porventura 

estivesse fora da sala, os alunos responderam em coro: “Está fora da sala!”  

          A pesquisadora observou que o termo “está fora” indica exterior.  A seguir, 

encaminhou-se ao entendimento sobre a impossibilidade de retirar um objeto do interior de 

uma figura geométrica espacial sem atravessar  as paredes,   que  são as fronteiras. O trânsito  

do interior para o exterior de um sólido geométrico ou vice-versa somente poderá acontecer se 

for aberto um orifício em uma das faces do sólido  geométrico espacial.  

Combinou-se que, em nosso estudo,  as fronteiras serão denominadas faces e que as figuras 

geométricas que possuem interior, exterior e fronteira, podem ser denominadas de sólidos 

geométricos. 
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              Antes da entrega da segunda tarefa  a  pesquisadora-professora colocou os alunos  

frente a questionamentos do tipo: “ O seu modelo de sólido geométrico rola?” ; “ Por que?”; “ 

E o modelo de  sólido de seu amigo(a) rola?” ; “Quantas pontas tem seu modelo de   sólido ”; 

“ Quantas faces tem seu modelo de  sólido geométrico?”, “Quais modelos de  sólidos não 

rolam? “ ; “ Por que não rolam?” ; “É possível colocar os sólidos um ao lado do outro?” ; 

“Existe possibilidade de empilhar um sólido sobre o outro?” ; “E é possível empilhar os 

objetos, colocando a bola de isopor sobre um cone?”; “E se quisermos colocar a bola de 

isopor(esfera) sob um outro sólido qualquer, será que existe condição de ocorrer sucesso?”    

 A tarefa encontrava-se no nível 1 do modelo de van Hiele, que é o de reconhecimento 

ou visualização. Nesta atividade, apesar da pesquisadora denominar os sólidos como 

pirâmide, prisma, cone, esfera, etc.,   a exigência junto ao aluno não foi  nada mais além que a 

percepção no plano da aparência.   Aliás, nas falas e ações  dos alunos no primeiro nível, 

percebeu-se a presença dos indicadores:  

1º) reconhecimento e descrição de figuras geométricas pela visualização, utili zando   

propriedades e classificações inconsistentes ou  através de exemplos (modelo Van Hiele); 

2º) concepção de figuras por uma única forma (modelo van Hiele). 

3º)discriminação de uma figura geométrica pelas suas características perceptivas (modelo 

Klausmeier). 

 Quanto aos indicadores “reconhecimento e descrição de figuras geométricas pela 

visualização, utilizando propriedades e classificações inconsistentes ou através de exemplos”, 

observou-se:  

 Na tarefa de empilhar os sólidos construídos, JC ao observar o cilindro diz: “Olha! O 

meu parece com um rolo de papel higiênico!” Após, ficou um pouco encabulado, como se 

tivesse dito algo inconveniente,  em uma aula de matemática. Ao que a pesquisadora retomou 

a fala de JC e complementou, realçando o reconhecimento de figura geométrica, com auxílio 

de exemplo: “Realmente, parece com um rolo de papel higiênico, que tem a forma cilíndrica, 

tal qual o cili ndro que você está observando!” 

 A pesquisadora continuou observando que em nossa realidade, as formas de  muitos 

objetos assemelham-se às  formas geométricas estudadas nas aulas de geometria,  ao que os 

alunos exemplificaram, observando a sala-de-aula: “ as janelas, a porta, o quadro-de-giz, a 

mesa da professora,...” , características presentes no nível 1 de van Hiele. Este teórico 
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observou que no nível inicial, o aluno descreve as figuras geométricas, com a fala: “É ...., 

porque parece com....” ; “ lembra...”  

 Nas falas seguintes percebeu-se a presença de indicadores: “ reconhecimento e 

descrição de figuras geométricas pela visualização”, segundo o modelo van Hiele, no nível 

básico, os alunos apresentam capacidade para reconhecer as figuras geométricas pela 

aparência física, não possuindo condições de analisar as formas geométricas, através das 

partes ou propriedades, mas têm condições de aprendizagem de vocabulário geométrico. Já no 

modelo de Klausmeier no primeiro nível, o aluno consegue o reconhecimento de figuras 

geométricas por uma única forma e de acordo com suas  características perceptivas, 

conseguindo discriminá-las de outras, mesmo não conseguindo denominar o conceito.   Nas 

observações surgiram situações que confirmam essa questão.    

 JO ao olhar para o seu sólido geométrico, uma pirâmide, falou: “O meu é um 

triângulo!” , quando a pesquisadora complementou: “É uma pirâmide!”. 

  Então, MA, complementou olhando para JO, como quem quisesse dizer, você ainda 

não sabe o termo correto: “Viu! Viu! É uma pirâmide!” 

 A seguir JO tenta novamente referir-se à pirâmide, dizendo: “É, o meu é triângulo! 

Não! É ... “ (não lembra do termo pirâmide). “ E o seu é um quadrado!” diz apontando para a 

figura de MA.  

 Ao que novamente foi corrigido pela pesquisadora, com os termos corretos: pirâmide e 

cubo, porém sem intenção que apresentassem, neste nível, uma  linguagem correta.     

 Atentando para a proposição  van hieliana, o   aprendiz pela manipulação do material  

adquire uma série de conhecimentos básicos imprescindíveis, para o desenvolvimento do 

trabalho matemático propriamente dito. Tal como a proposição piagetiana  onde o aluno para 

conhecer o objeto, necessita agir sobre ele, transformando-o, seja através de deslocamentos, 

combinações, separações ou reuniões, na atividade de empilhamento, observou-se alunos 

tentando empilhar o cubo sobre um paralelepípedo e obtendo sucesso. Assim como, tentando 

empilhar o cubo sobre o cone  ou  tentando colocar a esfera (bola de isopor) sob o prisma e 

obtendo insucesso.  Assim, na tentativa de encontrar uma resposta para o insucesso na tarefa, 

a pesquisadora pediu para os alunos tentarem rolar seus sólidos geométricos sobre o tampo de 

suas carteiras. Acredita-se que o conhecimento está sujeito a constantes transformações, onde  

as ações mais elementares, no caso o empilhamento ou o empurrar os objetos combinados,  
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como se fossem vagões de um trem, conduzem a ações interiorizadas, ou seja, a operações 

intelectuais mais sofisticadas.    

 CA observou: “A caixa não pára em cima da bola, porque rola!” 

 A pesquisadora perguntou para CA sobre quem rola, onde o aluno observou, que era a 

bola. 

 Então,  a pesquisadora questionou: “E por que o cubo não pára  em cima do cone?”  

 GA respondeu, após tentar rolar e observar o cone: “ Porque rola!” , diz alto, para todos 

ouvirem.  

 A pesquisadora perguntou: “Mas, quem rola?” 

 GA indicou erguendo o cone: “Esse!” Aparentemente o sujeito GA iniciou o processo 

de generalização de propriedades, entendendo que o objeto mesmo colocado em outra posição 

é o mesmo, mas de acordo com a posição, pode ocorrer facil itar a  observação de 

propriedades,  antes não percebidas.   

 A pesquisadora então colaborou  ao entendimento, que sólidos  geométricos podem ser 

formados por faces que rolam e faces que não rolam, através da pergunta: “Mas por que esse 

sólido geométrico rola?” Os alunos observaram que os sólidos que possuíam faces que 

rolavam,  tinham  as faces arredondadas e as que não rolavam,  tinham as faces planas. A 

atividade  procurou enfatizar que um conhecimento não é apropriado pelo sujeito, por mera 

comunicação do professor, mas tem origem na interação entre o aluno e o objeto.  

    

 

 ATIVIDADE 2:  Diferenciando superfície plana de não plana, reconhecendo face, 

aresta e vértice.  

 

 Desenvolvimento:  Foram formados  grupos de estudo de 4 a 5 alunos. Cada equipe 

recebeu um conjunto completo de sólidos  geométricos, para através do tato e da 

movimentação dos mesmos, distinguir uma superfície plana de não-plana, além de reconhecer 

face, aresta e vértice. 

 

 Análise prévia da atividade 2 
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  O objetivo desta atividade foi: distinguir superfície plana da não-plana, reconhecendo 

face, aresta e vértice,  através do tato e da movimentação dos sólidos geométricos, observando 

que alguns sólidos geométricos  rolam e outros  não rolam. Durante o desenvolvimento desta 

atividade, aparentava que os aprendizes apresentariam dificuldades na identificação das faces, 

arestas e vértices, tendo em vista não serem enfocados esses termos no estudo de figuras 

geométricas, assim como não estarem acostumados a manipular objetos concretos e extrair 

considerações. No estudo de quadriláteros considerou-se que o aluno encontrando-se em uma 

realidade tridimensional,  seria mais fácil para o mesmo construir o seu conhecimento 

geométrico plano, de forma gradativa, partindo da Geometria Espacial.  

            Os alunos receberam  folha sulfite, para resolver questões retiradas de manual do 

Projeto Fundão, elaborado por Nasser e colaboradores (2000): 

 

1. Separe os sólidos geométricos que rolam em alguma posição e escreva os nomes 

destes sólidos. 

.................................................................................................................................... 

 

2. Escreva os nomes dos sólidos geométricos que não rolam em nenhuma posição.    

.................................................................................................................................... 

 

3. Pegue um sólido que rola e um que não rola.  Verifique, através do tato a diferença 

entre as superfícies dos sólidos escolhidos e escreva qual a diferença que você 

percebeu entre as duas superfícies. 

.................................................................................................................................... 

4. Complete:  

A superfície do cubo tem:.............parte(s) plana(s); ............parte(s) não plana(s) 

 

A superfície do cili ndro tem:...............parte (s) plana (s); ......... parte (s) não plana(s) 

5. Pegue um sólido que não rola. Qual o nome deste sólido?.............................................. 

6. Numere as partes planas25 do sólido geométrico, que está em seu poder. 

7. Indicar as faces, arestas e vértices da parte plana da superfície de seu sólido 

geométrico. 

                                                        
25 Cada parte plana de um sólido geométrico é chamada face. “As faces representam os planos que as 
contém.”(Dante, 1999, p.203). 
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8. Com auxílio de revistas e jornais, identificar, recortar e colar 3 objetos que tenham a 

mesma forma dos sólidos que não rolam ou que sejam parecidos com eles.  

 
             
             Análise poster ior da atividade 2 

 

 O início da atividade foi marcado por uma pequena “confusão” , pois cada aluno 

queria apanhar o sólido geométrico que havia construído no encontro anterior. Foi necessário 

enfatizar que as superfícies geométricas  construídas eram para utilização coletiva e que 

durante o estudo os sólidos poderiam ser rodiziados entre os estudantes. Assim, passada a 

confusão, meio a contra-gosto, cada aprendiz apanhou um sólido e ficou manuseando, 

tateando e observando quais formas rolavam e quais não rolavam.  

Quanto aos sólidos geométricos  que não rolavam, os alunos verificaram que as as 

partes que formavam a superfície dos mesmos, eram todas planas. Isto é, possuíam faces com 

superfícies planas: os  polígonos. Os aprendizes observaram que as faces dos sólidos que não 

rolavam eram ligadas por  dobras  ou quinas denominadas  arestas. No caso do 

paralelepípedo, notaram que cada face era formada por quatro arestas. Também  identificaram  

o encontro de três dessas dobras em um único ponto – os  cantos  ou  bicos -,  como os  

vértices das figuras. 

  

                vértice 

                                                                                                              aresta 

                     face 

       

 

                              Figura 11.  Arestas, faces e vértices de um paralelepípedo.  

 

               Cada aluno através do tato e da visão, identificou arestas26, vértices26 e faces de seus 

sólidos  geométricos. Os aprendizes que possuíam sólidos geométricos que rolavam trocavam 

com os colegas que tinham formas,  que não rolavam.  

                                                        
26 Considera-se aresta ao “segmento de reta comum a duas faces.” (IMENES e LELLIS, 1998, p.33). Já para os 
mesmos autores, vértice é “o ponto comum a dois lados de um ângulo, a dois lados de um polígono ou a três ou 
mais arestas de uma figura geométrica espacial” (p.323). 
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              Alguns alunos tentaram encontrar o vértice do cili ndro e da esfera, quando MA falou: 

“Só quem não rola, tem vértice!”  

              JO repetiu: “Só quem rola, tem vértice...”  

              Mas é corrigido por MA:”Só tem vértice quem não rola!” 

              CA não ouviu o que o colega falou e continuou  intrigado com a esfera, representada 

por uma bola de isopor,  procurando contorná-la, sem sucesso. Até que  pareceu ter percebido 

que a bola foi construída, através da união de duas semi-esferas. A seguir,  perguntou  se 

algum sólido poderia ser cortado. A pesquisadora deu resposta positiva e com auxílio de uma 

faca cortou a bola em duas partes. CA questionou se poderia pegar uma parte para contornar, 

encontrando assim o círculo. O sujeito perguntou como se chamava a figura obtida, quando 

foi  enfatizado tratar-se de  uma figura geométrica plana, mesmo não fazendo parte do 

presente trabalho, julgou-se importante  mostrar a existência de outras formas geométricas, 

como forma de interação com o mundo que nos rodeia. Aparentou que CA ao estar refletindo 

e efetuando observações sobre a esfera e sua transformação em círculo,  estava apresentando 

aprendizagem e maturação em um nível  diferente dos demais alunos, além de uma mera 

visualização (van Hiele) ou de um mero reconhecimento de figura geométrica pelas 

características perceptivas (Klausmeier) .    

                                                               

                       

ATIVIDADE  3 : Parece que é..., mas será que é...? 

 

Desenvolvimento: Cada aluno recebeu uma folha sulfite, em branco, para efetuar 

dobras e traçados que se assemelham com partes de retas e assim construir o conceito de retas 

paralelas e concorrentes.  

. 

Análise prévia da atividade 3:  

 

A atividade proposta teve como objetivo: Construir o conceito de retas paralelas e 

concorrentes.  

A atividade encontrava-se no nível de visualização do modelo de van Hiele e no nível 

de identidade de Klausmeier.  Aparentava que os alunos apresentariam dificuldades no 



 122 

reconhecimento de retas, confundindo os tipos de retas, seja por causa da forma prototípica 

apresentada nos livros ou em sala-de-aula, seja por ainda não ter ocorrido a aprendizagem de 

retas paralelas e perpendiculares. Partiu-se do pressuposto que o aluno poderia reconhecer  e 

desenhar  um quadrado, por exemplo, traçando dois riscos horizontais e dois riscos verticais, 

com medidas de mesmo comprimento,  porém nada garante que soubesse que os riscos 

deveriam ser paralelos. 

 

Análise posterior da atividade 3 

 

Cada aluno recebeu uma folha sulfite, em branco. A pesquisadora pediu que cada 

sujeito fizesse uma dobra em sua folha, em qualquer sentido. Após, solicitou-se que 

desdobrassem o papel e observassem que o sinal obtido se assemelha com uma reta. A seguir, 

pediu-se aos aprendizes que,  com auxílio de lápis de cor e régua, realçassem a parte de reta 

obtida.  Os alunos compararam seus desenhos com os dos colegas. Depois, cada sujeito 

recebeu a incumbência de efetuar outra dobra, em sua folha, de modo que não coincidisse 

com a anterior e efetuasse a sua cobertura com lápis de cor, de outra tonalidade. Assim, 

puderam perceber que obtiveram partes de retas paralelas ou concorrentes.  

Foram traçadas retas paralelas e concorrentes, em diferentes posições. Para o 

entendimento de paralelismo, a pesquisadora questionou o que aconteceria se o traçado feito 

no papel saísse da folha e continuasse ilimitadamente.  A questão seguiu para o 

encaminhamento que “ retas  paralelas são retas coplanares27 que não têm ponto em 

comum”(BEZERRA, 2001, p.333). 

MT respondeu, em voz baixa, como se falasse a  si mesmo: “Nunca se encontram”! 

MT aparentou estar avançando para o nível 2 de van Hiele, conseguindo analisar  paralelismo, 

sem necessitar de visualização.  

Então a pesquisadora peguntou: “Por que?” Como não   obteve nenhuma  resposta, 

solicitou exemplos de objetos ou coisas que representavam paralelismo. Notou-se um silêncio 

total, onde ninguém manifestou-se à respeito. Então, passado um momento de silêncio,  a 

pesquisadora pediu para que os alunos observassem o encontro de duas faces de sólidos 

geométricos. Passando o dedo indicador sobre o encontro das duas faces de um 

                                                        
27 Considera-se como coplanares “a figuras para as quais existe um plano que as contém.”(BEZERRA, 2001, 
333). 
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paralelepípedo, pediu para que os aprendizes  fizessem o mesmo. Enquanto a pesquisadora 

falava os alunos começaram a imitar passando o dedo  no encontro de duas faces de figuras 

geométricas espaciais, que se encontravam em poder de cada grupo. 

Nenhum aluno conseguiu recordar que na atividade anterior, o encontro de duas faces 

havia sido denominado como aresta. Talvez a explicação esteja no entendimento que cada 

nível de pensamento geométrico de van Hiele possui linguagem própria e que os alunos ainda 

não possuiam estrutura para a aquisição desse vocabulário. Mas como o modelo van Hiele 

(1986) enfatiza que objetos matemáticos podem se encontrar implícitos em um nível, mas se 

tornar explícito no nível seguinte, como se o pensamento do aluno tivesse avanços repentinos, 

possivelmente os alunos poderão apresentar verbalização, repentinamente, ainda no decorrer 

da seqüência de atividades.  Assim como poderão não apresentar avanços, conforme 

contrapõem Jaime e Gutierrez (1990) e Nasser (1992), verificando que o progresso entre 

níveis de pensamento podem ocorrer de forma contínua, pausada e acontecem gradualmente.  

Desta forma, a pesquisadora foi ao quadro-de-giz e desenhou um paralelepípedo e 

encaminhou ao entendimento  que “as arestas são representações das retas que as contém” 

(BEZERRA, 2001, p.281).  

  

 

 

 

                            Figura   12.   O paralelepípedo e suas arestas. 

 

Pediu-se para que os alunos passassem o dedo indicador nas arestas, dos sólidos 

geométricos  que possuíam  e imaginassem que as arestas estão contidas em retas, que 

continuavam ilimitadamente, tanto para direita como para a esquerda; quanto para cima como 

para baixo.    

Depois, a pesquisadora  perguntou, apontando para duas retas paralelas: “Como 

chamam-se estas retas?”  

 Novo silêncio...Ninguém se atreveu a se manifestar.  
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PR disse  sem muita certeza: “Parece com uma reta...” e enquanto falava fazia gestos 

de paralelismo com as mãos, supondo que adquiriu  a noção de mesma direção para duas 

retas,  mas não conseguiu dizer paralelas. Aparentou ter surgido o indicador de nível básico 

de van Hiele: reconhecimento de paralelismo com base na aparência global, com ênfase em  

“parece com ...” e o indicador de Klausmeier: identificação de paralelismo, mas sem 

obrigatoriedade de definição. 

A pesquisadora pegou um pedaço de giz e traçou parte de uma reta, junto a um dos 

lados do quadro e outra parte de  reta, junto ao outro lado do mesmo quadro-de-giz, de modo 

que surgissem partes de duas retas horizontais e paralelas - exemplo prototípico de retas 

paralelas.  

 

 

 

                                                   

                                                    Figura 13.    Retas paralelas. 

 

 

Novamente a pesquisadora insistiu: “ Imaginem estas duas retas continuando 

il imitadamente para a direita e para a esquerda. Será que irão se encontrar em algum ponto?” 

JC falou, meio indeciso: “Sim... Não...” JC  pareceu encontrar-se no nível básico de 

van Hiele, onde necessita da visualização para efetuar conclusões e no nível concreto de 

Klausmeier, com reconhecimento de paralelismo pelas suas características perceptivas.  

Diferentemente aparentou ser o nível de  MT, que convicto, respondeu:”Lógico que 

não! São retas paralelas!” Ou seja, conseguiu reconhecer paralelismo sob outra 

representação (Klausmeier). 

P: “Por que?” 

MT: “Porque não se encontram...”  
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Em seguida, a pesquisadora iniciou questionamentos que encaminhavam ao conceito 

de retas concorrentes28, pedindo que observassem os traçados feitos nas folhas de papel e 

identificassem quais colegas haviam desenhado retas concorrentes. 

Voltando para o papel onde os alunos haviam desenhado retas quaisquer, a 

pesquisadora apanhou um exemplo de retas concorrentes e falou:”Vejam estas duas retas! 

Como são chamadas?” 

Como não houve resposta, a pesquisadora disse:”Imaginem que as duas retas 

continuam ili mitadamente para cima e para baixo. Será que vão se encontrar? Será que vão ter 

um ponto em comum?” 

MT respondeu:”É só pensar que elas continuam... Vão se encontrar.” (indicador: 

identificação de figuras sem necessidade de definição- Klausmeier). 

P: “Que retas são essas?”  

MT:”Concorrentes!”  

P:”Por que?”  

MT:”Porque se encontram.” (indicador: identificação de figuras geométricas, sem 

necessidade de definição -  Klausmeier). 

 Retas,  como as abaixo representadas não foram identificadas como concorrentes   

exigindo que a pesquisadora retomasse  a palavra e dissesse: “ Imaginem que as partes de retas 

continuam ili mitadamente... Será que vão se encontrar em algum ponto?” 

 

  

  

                                            Figura 14.  Retas concorrentes 

 

MT disse: “ Vão se encontrar! É só pensar que elas continuam...” (indicador: análise 

de figuras geométricas pelas propriedades - Klausmeier). Pareceu que MT estava começando 

a analisar formas geométricas, diferenciando-as pelas suas propriedades , conforme nível 2 

de van Hiele.  

                                                        
28 Retas concorrentes são aquelas retas que possuem um único ponto comum. 
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P:”Então, essas retas são paralelas?” 

MT:”Não! São concorrentes!” (indicador: definição de figuras geométricas, através 

de exemplos e não-exemplos - Klausmeier). 

P: “Por que?” 

MT: “Porque as retas continuam e se encontram em um ponto.” (indicador: definição 

de figuras geométricas, através de exemplo - Klausmeier). 

A seguir,  os alunos passaram à construção do conceitos de retas perpendiculares, 

considerando que duas retas são perpendiculares “quando são concorrentes e formam quatro 

ângulos retos (90º)” (DANTE, 1999, p.290). 

                           

 

 

 

 

 

                                    Figura 15. Retas perpendiculares 

 

Depois, a pesquisadora ficou sentada em uma cadeira,   atrás de um anteparo de 

papelão com um recorte retangular, como se fosse uma televisão. A pesquisadora fazia o 

papel de   apresentadora de um programa de TV e os alunos eram  os espectadores do 

programa. 

P: “Boa tarde, está iniciando o programa de televisão ... (nome da escola no 

diminutivo)”! 

P: “Vocês assistirão  a um programa interessante, em que terão que adivinhar os tipos 

das retas que surgirão na tela da TV”. 

 Então, a pesquisadora pegou um papel sulfite com retas previamente traçadas, com 

auxílio de canetas coloridas  e foi lentamente fazendo a folha surgir. Aos poucos iam surgindo 

retas na tela da TV. À medida que a folha ia surgindo, os alunos  tentavam acertar se as retas 

eram paralelas ou concorrentes . 
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Como todos os alunos tentavam adivinhar quais retas estavam traçadas no papel, ao 

mesmo tempo, determinou-se que deveriam levantar o dedo para a pesquisadora identificar 

quem poderia dar o seu parecer, conforme a ordem de manifestação,  com o objetivo de 

conseguir observar a fala de cada aprendiz. 

A pesquisadora iniciou apresentando a situação abaixo, sem mostrar nenhuma folha: 

“Somos duas retas... Quem somos”? 

Na ansiedade de acertar, os alunos tentaram adivinhar, sem observar ou analisar as 

retas traçadas. Surgiram,  simultaneamente, respostas como: “ retas paralelas”, “concorrentes” 

e “perpendiculares”. 

Os meninos, mais impulsivos, pareciam ser mais rápidos para levantar o dedo, tanto 

que, PR manifestou a sua opinião: “ Só os meninos falam! Nós somos mais espertos!” 

A pesquisadora lembrou aos participantes da atividade sobre a necessidade de 

observar e raciocinar antes de enunciar suas idéias. 

Então, o programa da TV prosseguiu, mostrando retas como as representadas a seguir, 

surgindo o indicador discriminação de uma figura geométrica pelas suas características 

perceptivas – Klausmeier e o indicador visualização de formas geométricas, com base na 

aparência global – van Hiele:  

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 16. Retas concorrentes. 

 

JP descreveu as retas como: “paralelas”. 

P: “Explique porque as retas são paralelas” . 

JP: “É fácil ! As retas não se encontram”. 
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P: “Olhem bem! Vou mostrar mais uma parte da folha...” , disse a pesquisadora, 

levantando lentamente mais um pedaço da folha sulfite.   

À medida que as retas surgiram na tela da TV, percebeu-se que as retas  eram 

concorrentes e que as aparências enganam, exigindo análise da situação, antes de proferir 

qualquer conclusão, sobre qualquer situação.   

VA, então explicou para JP: “ Para as retas serem paralelas tinham que continuar 

assim...” , fazendo gestos com as mãos de paralelismo.  

A atividade continuou com novos desenhos, previamente traçados em folhas brancas e 

adivinhações pelos sujeitos.  

 

 

ATIVIDADE 4: Planificando sólidos geométricos construídos na atividade 1. 

 

Desenvolvimento: Os alunos foram colocados em grupos de 4 elementos e cada 

sujeito recebeu um sólido geométrico, construído na atividade 1, para efetuar planificação. 

 

Análise prévia da atividade 4 

 

 A atividade teve como objetivo: Planificar sólidos  geométricos, contornando a 

planificação e observando que  o contorno delimitava  uma figura geométrica plana. 

Aparentava que os alunos apresentariam dificuldades na  observação da relação existente 

entre sólidos geométricos e as figuras geométricas  planas, tendo em vista a abordagem 

desvinculada – em nossas escolas -    entre a Geometria Espacial e a Geometria Plana, assim 

como não existe a exploração de exemplos e não-exemplos,  conforme abordado no capítulo 

3.  

 

Análise posterior da atividade 4 
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  Cada sujeito explorou o sólido geométrico que recebeu, respondendo a perguntas 

como: “ O seu sólido geométrico rola?” , “ Quantos vértices (pontas) ele possui?” , “Dê 

exemplos de outros objetos que possuam formas parecidas com as formas geométricas que 

estão em seu poder”. 

Em seguida, a pesquisadora-professora solicitou que cada aluno apoiando faces de um 

sólido geométrico sobre uma folha de papel,  contornasse as superfícies planas com lápis de 

cor, observando que cada face,   correspondia a um polígono. 

 

 

 

 

  

 

 

                                           Figura 17. Sólido geométrico. 

 Após, a pesquisadora pediu aos aprendizes que   desmontassem seus sólidos 

geométricos  e contornassem as formas obtidas,  utilizando lápis-de-cor. Os alunos 

verificaram que a planificação de um sólido  geométrico é uma figura geométrica plana, ou 

seja um polígono.  No caso de um cubo, que possui todas as faces quadrangulares, observou-

se que suas 6 faces são congruentes e com  a planificação do cubo, a forma geométrica   

transformou-se figura geométrica plana, formada por 6 seis quadrados justapostos, sem 

consideração das abas.  

A pesquisadora ressaltou que o mundo em que vivemos é  um espaço tridimensional, 

possuindo largura, altura e comprimento, tal qual a sala-de-aula ou os sólidos geométricos 

manuseados pelos sujeitos. Já as suas representações no quadro-de-giz, nos cadernos, nos 

livros ou as suas faces e as planificações são figuras geométricas planas.   

Observou-se interesse na atividade, porém como havia sido previsto os alunos tiveram 

dificuldades em entender a relação existente entre os sólidos geométricos e as figuras 

geométricas planas.  
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CA, referindo-se aos sólidos geométricos  e às figuras geométricas planas disse: 

“Então, montado é sólido geométrico e desenhado é figura geométrica plana?” . O  sujeito 

através da observação e manipulação de formas geométricas começou a perceber a relação 

existente entre os sólidos geométricos e as figuras geométricas planas, possivelmente 

transitando para um nível superior de pensamento. Pois até então, apesar de reconhecer o 

cubo e o quadrado separadamente, não vinha estabelecendo relação entre ambos.  

JO (coçando a cabeça): “Não entendi muito bem...”(indicador: reconhecimento de 

figuras geométricas pelas características perceptivas e em outras situações), tal atitude é 

esperável, conforme descrição efetuada no nível 2 de van Hiele,  no capítulo 4.  

MT somente observou, não  dizendo nada.  

  

 

                               Cubo  montado                       cubo planificado 

 

 

 

 

 

                          Figura 18. Cubo montado e cubo planificado 

 A pesquisadora-professora solicitou aos alunos que montassem e desmontassem 

diferentes sólidos geométricos, contornando as planificações,   para perceberem que o 

material concreto manipulado era tridimensional, mas as representações sobre o papel eram  

planas, estimulando o reconhecimento de quadriláteros sob várias representações, envolvendo 

exemplos e não-exemplos e  incentivando a apresentação de respostas específicas.  

 Em seguida, a pesquisadora-professora forneceu caixinhas de sucata: pasta dental,  

fósforo, gelatina, etc para os alunos contornarem, com lápis de cor,  as faces apoiadas em 

folha branca. Para a mesma face não ser contornada duas vezes, pediu-se que as faces 

contornadas fossem numeradas.  Os aprendizes puderam observar que as formas obtidas eram 

quadriláteros, assim como as formas planificadas eram constituídas por um conjunto de 

quadriláteros justapostos.  
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 Os alunos também notaram que os polígonos desenhados possuíam 4 lados, mas nem 

todos eram semelhantes. Então, para rever e resumir o que foi aprendido apresentou-se aos 

estudantes uma caixa contendo   peças  de bloco lógico. Cada aluno apanhou  uma forma 

geométrica, sendo que dentro do grupo não poderia haver repetição. O grupo  foi solicitado 

para separar o material recebido em 2 agrupamentos: os que possuíam 4 lados (exemplos) e os 

que não possuíam 4 lados (não-exemplos).  Após, pegaram o agrupamento de peças com 4 

lados e verificaram  que as mesmas eram tridimensionais, pois seus lados possuíam alturas, 

mesmo que pequenas, porém, mas cada face contornada sobre o papel representava polígonos 

com 4 lados, que foram subdivididos em quadrados e retângulos. A pesquisadora instigou a 

apresentação de semelhanças e  diferenças entre as 2 subdivisões, solicitando ao aluno 

explicações sobre a atividade realizada, visando facil itar a passagem do estudo de figuras 

geométricas não planas para as planas.    

 

           

 ATIVIDADE 5   : Qual é a minha forma? (Atividade inspirada em “Qual é a minha 

forma?” do Projeto Oregon)  

 

Desenvolvimento:  Os aprendizes receberam dois triângulos e um retângulo, 

desenhados em cartolina e através de justaposição envolvendo 2 ou 3 formas, deveriam 

formar o paralelogramo, o trapézio, o losango, o retângulo e o quadrado. Depois de obtidos os 

polígonos por justaposição, os mesmos foram contornados com lápis-de-cor e a seguir foram 

observadas as propriedades e relações entre as formas geométricas. 

Após, os alunos arrumaram as cadeiras das carteiras em formato de U,  defronte a um 

anteparo de papelão com uma abertura (janela). A pesquisadora ficou localizada atrás do 

anteparo, como se fosse apresentadora de um programa de televisão  e ia apresentando os 

polígonos lentamente,  dando pistas sobre quais seriam as formas que iam ser apresentadas 

aos alunos. A  medida que as pistas eram dadas e as partes das figuras apresentadas, os 

aprendizes iam tentando relacionar as  propriedades com os nomes dos quadriláteros. A 

atividade desenvolvida já foi aplicada pelo Projeto Oregon e  apresentou as seguintes pistas: 

“1º) É uma figura fechada formada por quatro segmentos de reta. 

2º) Tem 2 lados maiores e 2 lados menores. 
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3º) Os 2 lados maiores têm  mesma medida. 

4º) Os 2 lados menores têm mesma medida. 

5º) Um dos ângulos é maior que um dos outros ângulos. 

6º) Dois dos ângulos possuem a mesma medida. 

7º) Os outros 2 ângulos possuem a mesma medida. 

8º) Os 2 lados maiores são paralelos. 

 9º) Os 2 lados menores são paralelos (PIROLA, 1995, p.29)” .  

 

 Análise prévia da atividade 5 

 

A atividade proposta teve como objetivo: Construir quadriláteros, por justaposição, 

envolvendo dois triângulos e um retângulo,  observando as propriedades dos referidos 

polígonos.  

Acreditava-se  que   os alunos apresentariam  dificuldades seja na justaposição de 

formas geométricas, para encontrar os quadriláteros (paralelogramo, trapézio, retângulo, 

quadrado e losango), seja no reconhecimento de quadriláteros, confundindo os diferentes tipos  

e propriedades, tendo em vista os alunos estarem, aparentemente,  no nível 1 de van Hiele, o 

da visualização.  

 

Análise posterior da atividade 5 

 

Os alunos  foram agrupados em equipes de 2 elementos e cada qual recebeu 2 

triângulos e um retângulo - desenhados em cartolina -,  para tentarem,  auxiliados pela 

justaposição de 2 ou 3 formas, compor paralelogramos, trapézios, retângulos, quadrados e 

losangos. Inicialmente, os aprendizes apresentaram dificuldades, pois não conseguiam 

visualizar as figuras geométricas solicitadas, tendo em vista não estarem acostumados a 

trabalhar com composição, através de justaposição. Alguns sujeitos, demonstraram 

reconhecer os triângulos e o retângulo isoladamente, mas  não conseguiram abstrair que as 

formas que possuíam poderiam dar origem a outras figuras geométricas, não compreendendo, 
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por exemplo, que um retângulo pode ser um duplo triângulo e  somente conseguiram efetuar a 

atividade, quando auxil iados pelo colega. Após todos os alunos obterem sucesso na 

solicitação feita pela pesquisadora, contornaram e pintaram as formas obtidas. A seguir, com 

a  análise de cada desenho obtido, os aprendizes  verbalizaram oralmente as propriedades das 

figuras desenhadas e por fim escreveram as propriedades dos quadriláteros traçados.    

  A pesquisadora combinou que iria fazer a brincadeira da televisão e começou a 

apresentar figuras geométricas, lentamente através de uma janela feita em um anteparo de 

papelão, ao mesmo tempo que ia lançando pistas,  de modo que os alunos teriam que dizer 

quais formas geométricas  estariam sendo apresentadas. 

Como os alunos já haviam participado de atividade semelhante, envolvendo retas 

paralelas e concorrentes, observou-se a seguinte fala de JP: “ A gente primeiro tem que olhar 

bem, para depois falar.”  

Mas, mesmo assim, quando foi apresentada uma pequena parte de um retângulo e a 

pesquisadora disse: “É uma figura geométrica fechada e formada por 4 lados” , apareceram 

indicadores: reconhecimento de quadriláteros com base na aparência global (van Hiele) e 

com base nas características perceptivas (Klausmeier):  

 JC prontamente disse, erguendo o dedo: “É quadrado!” Idêntica resposta foi dada por 

outros 5 alunos.  

 

 

 

                                          Figura 19. Qual é a minha forma? 

 O aluno afirmou tratar-se de quadrado, indicando que o indicador discriminação  de 

uma figura geométrica pelas suas características perceptivas (Klausmeier) e reconhecimento 

ou visualização de quadriláteros, com base na aparência global (van Hiele),  ainda persistia. 

  As falas abaixo parecem apresentar o indicador citado: 

 P:  “Não é! Tem 2 lados maiores e 2 lados menores.”  

CA: “É retângulo!”  

P:”Não é. Um dos ângulos é maior que um dos outros ângulos.”  

CA coça a cabeça. Os demais alunos mantêm-se em silêncio. 
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MT: “É um trapézio!” 

P: “Não é. Dois ângulos possuem a mesma medida.” 

MA: “É losango!”  

P: “Dois lados maiores são paralelos, assim como os dois lados menores. Qual é a 

minha forma?”  

MT:  “É retângulo!” 

Como ninguém  acertou, a pesquisadora mostrou  a figura por inteiro.  

A maioria dos sujeitos falou: “Eu sabia... eu sabia que era um paralelogramo.” 

       Os alunos e a pesquisadora continuaram a brincadeira, com auxílio de outros 

quadriláteros. Notou-se que à medida que a brincadeira ia se desenvolvendo, os alunos 

começaram a fazer uso de relações, como:  

• antes de dizer o nome da figura geométrica, faziam uso da relação afirmativa 

de Klausmeier, conforme apresentado no capítulo 4: “É um polígono!”, pois 

haviam percebido que estava sendo realizado estudo sobre quadriláteros e que 

todas as figuras a serem apresentadas seriam exemplos de  polígonos; 

• depois falavam:”É quadrilátero!” , fazendo uso da relação conjuntiva de 

Klausmeier, de acordo com abordagem realizada no capítulo 4, tendo em vista 

terem percebido que as figuras geométricas – quadrado, retângulo, 

paralelogramo, losango ou trapézio, que seriam apresentados eram 

quadriláteros, que por sua vez seriam polígonos.  

   É interessante ressaltar que a partir desta atividade aparentou ter ocorrido um avanço 

na aprendizagem do conceito de quadriláteros, pois os questionamentos efetuados aos alunos, 

exigiram reflexão e análise das propriedades de formas geométricas, parecendo  ter 

oportunizado uma ampliação em seus conhecimentos e na relação entre  propriedades e 

classes de quadriláteros. Outro aspecto a considerar: pareceu que esta atividade propiciou ao 

aluno a expressão de conceito geométrico com auxílio de nomenclatura e linguagem 

sistematizada. 
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ATIVIDADE 6:  Explorando um conjunto de sólidos geométricos, que possuem uma 

das faces com a forma de quadrilátero. 

 

 Desenvolvimento: A pesquisadora  solicitou aos alunos que colocassem  as cadeiras 

de suas carteiras em forma de um semi-círculo, com o retroprojetor no centro,  de forma que 

pudessem observar a projeção dos sólidos geométricos, em uma tela plana. Cada aluno 

recebeu um sólido geométrico montado na primeira atividade. Depois  verificou-se  o que 

poderia  ocorrer com a projeção de um sólido  geométrico colocado sobre um retroprojetor.  

 

Análise prévia da atividade 6 

 

A atividade teve como objetivo: Explorar um conjunto de sólidos geométricos, 

colocados sobre um retroprojetor ligado, observando  que as faces de um sólido geométrico  

são figuras geométricas planas. Com auxílio de figuras geométricas não planas colocadas 

sobre um retroprojetor, o aluno exploraria os polígonos projetados em uma tela, observando 

que um sólido possui faces formadas por figuras geométricas planas. Inicialmente deveria 

ocorrer obstáculo, pelos alunos, para o entendimento da relação existente entre a geometria 

espacial e plana, a pesar de já terem efetuado iniciação para essa compreensão,  na atividade 

envolvendo planificação de sólidos geométricos.   

       

 Análise posterior  da atividade 6 

 

A pesquisadora distribuiu,  para os alunos, os sólidos geométricos construídos na 

atividade 1. Depois, perguntou aos alunos,  que tipo de figura geométrica possuíam em seu 

poder, numa tentativa de identificar o nível de pensamento em que os sujeitos se 

encontravam, para iniciar a atividade. 

Alguns alunos disseram: “polígonos” , outros falaram: “ quadrados”. 

JO insistiu: “ Um quadrado” !  

Os sujeitos aparentavam não ter capacidade de reconhecimento de formas geométricas, 

através de suas partes ou propriedades, ou seja pareciam estar no nível 1. O fato é devido  o 
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processo das fases de aprendizagem  ser contínuo, funcionando como uma espiral crescente e 

decrescente,   aparentando permitir ao aluno  o avanço entre níveis de pensamento e   

concluídas as etapas, iniciar novamente na 1ª fase para aquele novo conteúdo a ser estudado, 

conforme observado por Jaime e Gutierrez (1990).   

P: “Observem bem, será que a figura geométrica que JP tem em sua carteira é um 

quadrado?”  

JO: “Eu sei.. eu sei... Como é mesmo o nome?!” , disse estalando os dedos, olhando em 

volta e esperando que alguém o ajudasse. 

P: “ Vejam bem, o que ocorre quando a figura que JO possui  é colocada sobre este 

retroprojetor ligado” . A pesquisadora apanhou o cubo que estava em poder do aprendiz e 

colocou sobre o retroprojetor ligado, surgindo um quadrado, na tela.  As falas seguintes 

apresentam os indicadores: reconhecimento e análise de quadriláteros pelas propriedades 

(van Hiele) e reconhecimento de quadriláteros sob várias representações, com definição 

através de exemplo e não-exemplo (Klausmeier). 

P: “Se a figura que JP possuía era um quadrado, então a figura que está projetada na 

tela, como se chama? 

MT: “A figura é um quadrado” . 

P: “E a figura que JP possuía”? 

MT: “Um sólido” . 

MA completou: “É um sólido geométrico!” 

P: “Por que a figura que está na tela é um quadrado?”  

MT:”Porque tem 4 lados iguais.”  

P: “Só por isso?”, instigando a apresentação de resposta específica. 

MA: “ Tem ângulos retos.”  

P: “Tem mais diferenças. Quem sabe dizer a diferença entre a figura que está projetada 

na tela e a figura que está sobre o retroprojetor?”  

CA: “A figura do retroprojetor está para cima e da tela fica na tela...”  

A pesquisadora-professora recordou que a figura geométrica que estava projetada na 

tela era plana, pois encontrava-se contida na tela (plano) e a que se encontrava sobre o 
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retroprojetor era espacial, tal qual a atividade 4, realizada com planificação de sólidos 

geométricos.  

A pesquisadora colocou sobre o retroprojetor diferentes sólidos geométricos, onde 

pelo menos uma das  faces era quadrilátero e efetuou questionamentos sobre as características 

e propriedades da projeções obtidas, estimulando o reconhecimento de quadriláteros sob 

várias representações. 

 

 

 

 

                                              Figura 20. O quadrilátero e suas representações. 

 

 A pesquisadora perguntou se algum aluno gostaria de fazer o papel de professor(a), 

colocando sólidos geométricos sobre o retroprojetor e fazer perguntas aos colegas. MT se 

ofereceu. Todo orgulhoso, foi  colocando figuras geométricas espaciais sobre o retroprojetor e 

fazendo perguntas aos colegas, em moldes parecidos com aos que a professora havia efetuado 

aos alunos. 

 Em seguida, realizou-se a identificação de propriedades de quadriláteros traçados em 

transparência e projetados em uma tela, com auxílio de retroprojetor. Cada aluno recebeu um 

conjunto de quadriláteros (paralelogramo, retângulo, quadrado, losango e trapézio) e à medida 

que os quadriláteros eram projetados, cada aluno ia colando a respectiva figura geométrica, 

em seu caderno, e  a pesquisadora no quadro-de-giz. Ao lado de cada figura geométrica foram 

colocadas as propriedades dos quadriláteros, no quadro-de-giz e no caderno, pela 

pesquisadora e pelo aluno, respectivamente. As propriedades eram informadas pelos 

aprendizes e a pesquisadora fazia a mediação, questionando informações inconsistentes, até a 

obtenção de uma propriedade correta.  

 Verificou-se a existência de propriedades inconsistentes, que são exemplificadas a 

seguir: “ lados dois a dois” , referindo-se a lados paralelos dois a dois dos paralelogramos.   

 JO escreveu: “Retângulo tem lados dois a dois e lados  opostos paralelos” . Quanto ao 

losango, novamente repetiu: “ É uma figura geométrica com lados 2 a 2 ... “  
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 Também observou-se  uma mistura entre propriedades corretas com exemplos 

empíricos, como na fala de  DA: “ O losango é um quadrilátero, porque parece uma pipa e 

tem diagonais com medidas  diferentes” (indicador reconhecimento ou visualização de 

quadriláteros, com base na aparência global – van Hiele).  

 Mas também notou-se descrições como de GA, ao observar um losango:”É um 

quadrilátero. Ele tem lados com mesma medida, diagonais com medidas diferentes, ângulos 

opostos com medidas congruentes” ( indicadores reconhecimento e análise de quadriláteros 

pelas propriedades- van Hiele e definição de figuras geométricas através de exemplo - 

Klausmeier).  

 

ATIVIDADE 7:  Classificando quadriláteros. 

 

Desenvolvimento: Os alunos foram agrupados em equipes de 4 elementos. A 

solicitação da atividade foi  recortar os quadriláteros, classificando-os em paralelogramos, 

retângulos, quadrados, losangos, trapézios ou quadriláteros quaisquer. 

 

Análise prévia da atividade 7 

 

 O objetivo da atividade era a classificação de quadriláteros desenhados em uma folha 

sulfite. Acreditava-se que apesar dos alunos terem estudado os quadriláteros especiais, alguns 

encontrariam dificuldades na classificação das formas geométricas em paralelogramos, 

retângulos, quadrados, losangos, trapézios e quadriláteros quaisquer.  

 

Análise poster ior da atividade 7: Dispostos em grupos, os alunos receberam a 

incumbência de recortar os quadriláteros, agrupando-os conforme a semelhança e escrevendo 

ao lado as propriedades de cada conjunto de formas geométricas. 

CA  propôs: “Mas, por que não colorimos as figuras, ao invés de recortarmos e 

colarmos”? 

P perguntou: “Mas como iremos distinguir os quadriláteros coloridos?”  

CA: “É só colocar legenda!”  
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A proposta foi acatada por todos os colegas e iniciou-se a atividade, conforme a 

sugestão proposta por CA.   

Houve dificuldade, por parte dos sujeitos,  para diferenciar quadriláteros quaisquer de 

trapézios, aparentando que os alunos continuavam analisando as figuras geométricas apenas 

pelas suas características perceptivas, deixando de observar que trapézios, além de 4 lados,  

possuem um par de lados paralelos, comprovando a importância da atividade de paralelismo e 

perpendicularismo. 

Possivelmente através desta atividade, que permitiu o estabelecimento de relações 

entre as propriedades dos quadriláteros, com a revisão e resumo de conceitos elaborados 

anteriormente,  aconteceu o avanço para o nível 2, em alguns dos alunos amostrados, tendo 

em vista a apresentação de soluções próprias, conclusão de  atividades  de formas diferentes e 

a substituição de antigos pensamentos por novos pensamentos.   

Para cada agrupamento de figuras geométricas, a pesquisadora colou no quadro,  um 

desenho feito em cartolina e ao lado foram escritas propriedades, de acordo com a análise 

efetuada pelos sujeitos.  Aconteceram questionamentos sobre propriedades não transcritas no 

quadro, quando MT observou no estudo das propriedades do losango, porque não se escrevia 

que o referido quadrilátero possuía lados paralelos dois a dois. 

P: “Mas onde estão os lados paralelos dois a dois?” 

            MT foi ao quadro de giz e passou o dedo nos lados opostos paralelos do losango, 

parecendo ter atingido o nível 2 de van Hiele e o nível formal de Klausmeier.      

 

 

 

ATIVIDADE 8 e 9: Construindo quadriláteros, com auxílio de régua e compasso. 

 

Desenvolvimento: Os alunos formaram grupos de 2 elementos e construíram 

quadriláteros, com auxílio de régua e compasso, primeiramente no caderno de geometria e 

posteriormente em uma folha sulfite.  
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Análise prévia das atividades 8 e 9: As  atividades tiveram como objetivo: Construir 

quadriláteros, com auxílio de régua e compasso, observando se os alunos nesta fase de 

aprendizado conseguiriam formar o conceito dos citados polígonos,  no nível formal de 

Klausmeier (1977), sabendo dar nome ao conceito, definindo as formas geométricas por seus 

atributos definidores, diferenciando uma figura de outra. Assim como pretendia-se verificar se 

os aprendizes conseguiriam analisar os elementos dos quadriláteros, fazendo uso de suas 

propriedades, conforme o nível 2 de van Hiele (1986).  Aparentava que os alunos 

apresentariam dificuldades para a realização da atividade proposta, tendo em vista nunca 

terem manuseado compasso, objetivando a construção de figuras geométricas. 

 

Análise posterior das atividades 8 e 9: Para a construção de quadriláteros, com régua 

e compasso, os alunos foram agrupados 2 a 2, aleatoriamente. Cada aluno  recebeu compasso 

e régua, emprestados pela  escola, somente para a realização da atividade. Como os sujeitos 

nunca haviam manuseado o compasso, a pesquisadora-professora seguiu orientações de 

Gattegno (1968) sobre como se organizam ações para o aprendiz adquirir experiência 

geométrica, com compasso. Primeiramente, diz o autor, deve-se deixar o aluno traçar 

inúmeras circunferências, para familiarizar-se com o instrumento e se quiser pode até colori-

las. Outro aspecto que  a atividade proporcionou foi a orientação sobre o nível de pensamento 

do aluno, pois o aluno nunca se limitou ao desenho de circunferências isoladamente, 

começando a pintá-las e assim começando a traçar círculos concêntricos ou com distintos 

centros, descobrindo outras criações, tal como Gattegno (1968) havia previsto que ocorreria. 

Quando o aluno se atreveu a traçar outras circunferências e considerou a existência de um 

espaço exterior como algo a ser explorado, pareceu ser o início de uma  relação de confiança, 

essencial para o ato de aprender a desenhar com régua e compasso. Adquirida a famili aridade 

com os instrumentos, os alunos iniciaram a  efetuar construções de quadriláteros, com auxílio 

de régua e compasso. Os passos envolvendo as construções estão descritas no apêndice C.   

 Durante o desenvolvimento da atividade foram muitas as interrupções, com pedidos 

de auxílio para efetuar  traçados geométricos  e a pesquisadora se locomovendo pelos grupos 

de trabalho, colaborando para a construção de figuras geométricas, explicando o motivo de 

determinados traçados,   pois os alunos além de  não conseguirem  manusear corretamente o 

compasso, não compreendiam o porquê de alguns desenhos  e quais as suas finalidades. Um 

dos obstáculos parece ter sido decorrência de quadriláteros serem apresentados, seja em livros 

didáticos, no quadro-de-giz ou ainda em atividades, por meio de figuras planas já construídas 
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e  sempre numa mesma posição, ocasionando dificuldades ou incapacidade de 

reconhecimento, quando apresentados em outras posições ou ainda em fase de construção, 

como já observado no Capitulo 3. Assim,  a atividade parece exigir  a análise das pausas, dos 

erros, das perguntas, das  omissões e pedidos de repetição dos alunos.  

Apesar das dificuldades apresentadas, quando foram efetuar o traçado pela segunda 

vez, notou-se que ocorreu avanço na construção das figuras geométricas.  

A atividade 8 estava prevista para ser realizada em um único encontro, porém tendo 

em vista as citadas dificuldades, exigindo o movimento de ir para a construção de um 

quadrilátero e voltar para a análise de relações e propriedades, houve necessidade de  utilizar 

as atividades  8 e 9 para a construção das citadas formas.  Assim, na atividade 8 os alunos 

construíram  trapézios e paralelogramos; e, a atividade 9 foram realizadas as construções de 

retângulos, quadrados e  losangos. Na atividade 9, o professor da aula seguinte cedeu seu 

horário para que a atividade pudesse ser terminada.  

 Ao término de cada construção foram observadas as propriedades e as relações 

existentes entre os quadriláteros traçados, notando-se a presença de indicadores de nível 2 do 

modelo de van Hiele, nos  sujeitos CA, DA, JC e MT: reconhecimento e análise de 

quadriláteros pelas propriedades: lados iguais, lados diferentes, ângulos com medidas iguais, 

ângulos com medidas diferentes de 90º graus, paralelismo e perpendicularismo. Parece que os 

mesmos sujeitos conseguiram atingir o nível formal de Klausmeier, pois conseguiram definir 

os quadriláteros, por meio de exemplos e não-exemplos. Por outro lado, os sujeitos GA, JO, 

MA e PR conseguiram verbalizar corretamente as propriedades dos quadriláteros, porém não 

apresentaram o mesmo sucesso na redação das propriedades,  conforme pode ser  verificado 

no pós-teste, onde não conseguiram informar todas as solicitações. Aparentou que os sujeitos 

GA, JO, MA e PR mesmo tendo construído e identificado corretamente os quadriláteros, no 

decorrer das atividades, deveriam ter tido mais experiências com exemplos e não-exemplos, 

analisando e estabelecendo relações entre as propriedades comuns e não-comuns. 

 
 
 

ATIVIDADE 10: Visita à olaria e escultura com argila. 

 

Desenvolvimento: Os alunos foram conduzidos a uma olaria, situada nas 

proximidades da escola, objetivando a observação do processo fabril do tijolo, na tentativa de 
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relacionar as faces desse sólido com os quadriláteros. Após o retorno à escola,   foram 

solicitados a esculpir na argila, sólidos geométricos,  que tivessem faces, com aspecto de  

paralelogramo, retângulo, quadrado, losango ou trapézio. Assim como a desenhar sobre a 

argila, com auxílio de varetas, quadriláteros já estudados.  A procura de situações 

matematizadoras relacionadas com o trabalho na argila, teve  como objetivo a construção de 

conceitos geométricos, tal qual nossos antepassados,  que com experiências semelhantes, 

criaram noções geométricas, como: polígonos e  sólidos geométricos, dentre outras. Procurou-

se  mostrar que com material da realidade próxima do aluno, é possível a construção de 

conceitos geométricos, tal como considera  Gálvez (1996), onde   a geometria deixa de ser o 

estudo do espaço e transforma-se em  lugar onde se raciocina matematicamente.  

 

 Análise prévia da atividade 10 

 

A atividade proposta teve como objetivos: a) Observar o processo de fabricação de 

tijolos em olaria situada nas adjacências da escola e   após o retorno à escola esculpir, com 

auxílio de argila, sólidos geométricos,  com faces em forma de quadriláteros e desenhar sobre 

a argila, com auxílio de varetas,  figuras com aspecto de quadriláteros. 

 b) Elaborar descrição da visita e da atividade realizada com argila, em sala-de-aula.  

 A atividade desenvolvida  se contrapôs ao tradicionalmente traçado nas aulas de 

matemática. Esperava-se que a atividade conduzisse ao encaminhamento   do aluno. a uma 

aprendizagem significativa de  quadriláteros, aparentando  que os alunos desenvolveriam a 

atividade a contento,  apresentando dificuldades, talvez, na elaboração da descrição da visita à 

olaria.  

Quanto ao aspecto conceitual, estimava-se que além da mera visualização, os alunos 

conseguiriam  discernir as características de cada objeto construído, por meio de suas 

propriedades e conseguiriam efetuar inter-relações entre as propriedades dos quadriláteros. Ou 

seja, acreditava-se que observar-se-ia um avanço entre os níveis de pensamento geométrico.  

A atividade tentou observar os modelos de van Hiele e de Klausmeier, onde conceitos   

concretos são mais rapidamente aprendidos, que os conceitos abstratos,  considerando  a 

interação entre alunos e objetos,   como fator essencial para o desenvolvimento do 

pensamento geométrico e construção de conceitos geométricos. 
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Análise posterior  da atividade 10 

 

 

Os alunos foram visitar uma das olarias, situadas nas proximidades da escola. Antes de 

saírem da escola foram orientados pela pesquisadora e também pela professora da turma, 

sobre as atitudes a serem apresentadas, seja na rua, seja na olaria visitada.  

Na olaria, observou-se o processo fabril do tijolo, desde  a mistura de argilas com 

água; a  sua confecção; o empilhamento para secagem e para a queima em  fornos; assim 

como o seu carregamento em caminhões.  Notou-se que os  tijolos eram colocados em 

montes, que  eram empilhados  paralelamente, tanto para irem à secagem e  ao forno, quanto 

para serem transportados da olaria até o comprador. Assim, como se verificou que os tijolos 

têm o formato de paralelepípedo, com faces planas e com forma de  quadriláteros.   

Os alunos ao retornarem à escola, foram encaminhados para os fundos do 

estabelecimento, onde em uma área isolada, puderam manusear a argila, que ganharam da 

olaria. Construíram sólidos geométricos e em suas faces, com auxílio de pequenas varetas, 

traçaram alguns dos polígonos estudados. 

Quando questionados sobre a existência de geometria no ambiente da olaria, MT 

falou: “ Ih como!” 

PR observou: “Os tijolos empilhados assim...(fazendo gestos com as mãos, indicando 

paralelismo). 

 GA descreveu sobre a atividade desenvolvida: “Cada um fez um polígono, foi muito 

legal ver e fazer figuras geométricas do que a gente aprendeu em sala. A minha figura 

geométrica que eu fiz foi um quadrado. Agora vou dizer as características de um quadrado: É 

um polígono de 4 lados, ele é um quadrilátero, os ângulos são retos, com lados opostos 

paralelos.”  

GA desenhou ao lado da descrição  uma figura geométrica, de formato quadrangular,  

com 4 lados com medidas iguais,  apesar de ter esquecido,  na sua redação, de informar que os 

quadrados possuem 4 lados com medidas iguais. O aluno GA aparenta ter conseguido atingir 

o nível 2 de van Hiele, pois parece apresentar o indicador análise de figuras geométricas, 

diferenciando suas propriedades. Quanto aos níveis de Klausmeier, parece que atingiu o nível 
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formal, pois demonstrou estar apta para  apresentar definição de figura geométrica, através de 

exemplo.  

 

 

 5.3.2 Descrevendo os resultados da parte  1 do pós-teste   

   

 

 Para verificação da ocorrência de avanço entre níveis de pensamento, após a aplicação 

de seqüência de atividades, aplicou-se pós-teste e com base nos resultados dos testes 

envolvendo os  alunos presentes chegou-se aos resultados, a seguir descritos, considerando-se 

os acertos como “1” e os erros, como “0”. Util izou-se “ – “ para os alunos que não 

compareceram à aula, por ocasião da aplicação do pré e pós-testes.  

Tabela 5.  Resultado da Parte 1 do pós-teste. 
 
Alunos triangulo quadrado retangulo paralelog retas // Nº acertos % acertos % erros 

AL 1 0 0 1 1 3 60 40 

CA 1 1 0 1 1 4 80 20 

DA 1 0 0 1 1 3 60 40 
DI 0 0 0 1 0 1 20 80 
DH 0 0 0 0 1 1 20 80 

DJ - - - - - - - - 

ED 1 1 1 1 1 5 100 0 

GA 1 1 0 0 1 3 60 40 

JO 1 1 1 1 0 4 80 20 

JC 1 0 1 1 0 3 60 40 

JE 0 1 1 1 0 3 60 40 

JU 1 0 1 1 1 4 80 20 

LE 1 0 0 1 1 3 60 40 

LU - - - - - - - - 

MA 1 1 1 1 1 5 100 0 

MT 1 1 1 1 1 5 100 0 

MU - - - - - - - - 

PA 0 0 0 0 1 1 20 80 

PR 1 0 1 1 1 4 80 20 

RO 1 0 1 1 0 3 60 40 

RS 1 1 0 0 1 3 60 40 

TI 1 0 1 0 0 2 40 60 

VA 1 1 1 1 1 5 100 0 

VI 1 0 0 0 0 1 20 80 
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 Dos 24 sujeitos, que participaram do pré-teste,  3 (12,5%)  alunos não realizaram o 

pós-teste, pois faltaram à aula, por ocasião da aplicação do teste de van Hiele. 

 Observando as respostas das questões do nível 1 do teste de van Hiele, verificou-se 

que: 

  Apesar dos triângulos não serem objeto deste estudo, os alunos puderam no decorrer 

da seqüência de atividades ter contato com os referidos polígonos, seja através das faces das 

figuras geométricas espaciais, seja na atividade que visava a composição de quadriláteros, 

usando triângulos. Porém 4 (19,05%) dos sujeitos ainda não conseguiram identificar 

triângulos e assinalaram os itens A e D como triângulos,  ao contrário de 17 (80,95%) dos 

alunos que assinalaram com sucesso os itens B, C e E. 

  Mesmo a seqüência de atividades tendo utili zado exemplos e não-exemplos de 

quadrados, através de diferentes representações, apenas  9 (42,86%) dos alunos assinalaram as 

opções C e E como  quadrado. O restante dos sujeitos não conseguiram visualizar a forma 

quadrangular em forma não prototípica. 

  Notou-se que 11 (52,38%) aprendizes marcaram as opções A e D como retângulo, 

porém o restante dos alunos assinalaram também o item C, deixando de observar a condição “ 

4 ângulos congruentes e  retos” válida  para todos os retângulos, considerando apenas a 

propriedade válida para todos os paralelogramos “ lados opostos paralelos e com mesma 

medida”. 

  Dos alunos que fizeram o pós-teste, 5 (23,81%) dos alunos não conseguiram acertar a 

identificação de paralelogramos, assinalando além dos itens A e D, o item C (trapézio) como 

paralelogramo, dando a entender que não entenderam que os trapézios possuem apenas um 

par de lados opostos paralelos, diferentemente de paralelogramos, que possuem dois pares de 

lados opostos paralelos. 

  A compreensão de retas paralelas é de grande importância para o entendimento da 

propriedade lados paralelos dois a dois. No entanto 7 (33,33%) dos sujeitos  não conseguiram  

identificar  os itens A e C como sendo retas paralelas, pois assinalaram também o item D 

como exemplo de retas paralelas, emitindo conclusões baseadas na visualização de formas 

geométricas, com base na aparência global, não percebendo que as retas são il imitadas e irão 

se encontrar em um ponto, tratando-se portanto de retas concorrentes. 

 Assim, verificou-se que apenas 5 (23,81%) sujeitos, mesmo com a aplicação da 

seqüência de atividades não conseguiram atingir  o nível 1,   apesar de se observar que os 
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referidos alunos, mesmo estando no nível zero, aparentam  não se encontrarem no mesmo 

patamar em que se encontravam por ocasião do pré-teste, quando não conseguiram acertar 

nenhuma questão. Possivelmente encontravam-se em fase de transição do nível zero para o 

nível 1.  

 Quanto às questões da primeira parte do pós-teste de van Hiele, que apresentaram 

maior acerto, observou-se a distribuição a seguir:  

 Quadro 4.   Índice de acertos por questão referente à parte 1 do pós-teste. 

Questões Triângul

o 

Quadrad

o 

Retângul

o 

Paralelogra

mo 

Retas 

Paralelas 

Acertos 17 9 11 15 14 

 A forma geométrica com maior índice de acertos foi o triângulo, que não é objeto 

deste estudo. Portanto,  considerando os quadriláteros, observou-se que o paralelogramo foi a 

figura geométrica mais reconhecida com 15 acertos, seguida de retas paralelas – 14 acertos -, 

retângulo – 11 acertos – e quadrado, com apenas 9 acertos. O baixo índice de acertos de 

quadrados possivelmente teria relação com a apresentação da forma geométrica em forma não 

prototípica, parecendo ser um losango. Aparentou ter faltado a compreensão que todo 

quadrado é também um losango, pois possui 4 lados congruentes. Mas todo quadrado tem 4 

ângulos retos, propriedade não satisfeita pelo losango.   

 Quanto ao cruzamento dos acertos da parte 1 do pré e pós-testes, notou-se avanço em 

todas as questões, aparentando que mesmo para os sujeitos que não atingiram o referido 

estágio, aconteceu avanço conceitual, no que tange à visualização de formas geométricas. 

Ficando a demonstração mais significativa por conta do reconhecimento de paralelogramos, 

que no pré-teste apresentou apenas 1 acerto e no pós-teste observou-se 15 sujeitos 

visualizando corretamente os referidos quadriláteros.  

 Quadro 5.    Relação  de acertos por questão referente à parte 1 do pré-teste e pós-teste. 

 
Questões Triângulo Quadrado Retângulo Paralelogramo Retas 

paralelas 
Acertos pré-
teste 

14 3 6 1 5 

Acertos pós-
teste 

17 9 11 15 14 

 
 
 

         5.3.3 Descrevendo os resultados da parte 2 do pós-teste 
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 A seguir observou-se o resultado da segunda parte do pós-teste.  

                               Tabela 6 -  Resultado da Parte 2 do pós-teste. 
 
Alunos Retângulo Quadrado Losango paralelog Quadril. Nº acertos %acertos % erros 

AL 0 0 0 0 1 1 20 80 

CA 0 1 1 0 1 3 60 40 

DA 1 1 0 0 1 3 60 40 

DI 1 0 1 0 0 2 40 60 

DH 1 0 0 0 1 2 40 60 

DJ - - - - - - - - 

ED 0 0 0 0 0 0 0 100 

GA 0        0 0 0 0 0 0 100 

JO 1 1 0 0        1 3 60 40 

JC 0 1 0 0 0 1 20 80 

JE 0 1 1 0 0 2 40 60 

JU 0 0 0 0 0 0 0 100 

LE 0 0 0 0 0 0 0 100 

LU - - - - - - - - 

MA 0 0 1 0 0 1 20 80 

MT 1 1 1 1 1 5 100 0 

MU - - - - - - - - 

PA        0 0 0 0 0 0 0 100 

PR 0 1 0 0 0 1 20 80 

RO 0 1 1 0 0 2 40 60 

RS 0 0 0 0 0 0 0 100 

TI 0 0 0 0 0 0 0 100 

VA 1 1 0 1 1 4 80 20 

VI 0 0 0 0 0 0 0 100 

 

 Na questão 6, observou-se  10 (47,62%) dos sujeitos assinalando como afirmativas 

verdadeiras para todos os retângulos:” têm 4 ângulos retos, têm lados opostos paralelos e têm 

diagonais de mesmo comprimento” . Já  2 (9,52%) sujeitos assinalaram têm 4 ângulos retos e 

têm lados opostos paralelos, 4 (19,05%) alunos mesmo tendo ao lado da questão o desenho do 

retângulo, assinalaram “ tem 4 lados iguais” . Os demais aprendizes assinalaram todos os itens.  

 Na questão 7, que pedia para escrever 3 propriedades dos quadrados, o termo “dois a 

dois” pareceu ter forte influência nas respostas dos alunos, sem a complementação da frase 

com o termo “paralelos”.  A questão apresentou 42,86% de assinalamentos corretos, 

parecendo que os sujeitos não lembraram da relação existente entre os retângulos e os 

quadrados, pois se tivessem observado, certamente teriam notado que a questão 6 apresentava 

as propriedades solicitadas.   
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 Em relação à questão 8, que solicitava a marcação da alternativa falsa para todos os 3 

exemplos de  losangos, aparentou que os alunos não estão acostumados a questionamentos 

pedindo para assinalar uma resposta falsa e não tendo lido com atenção ao questionamento 

efetuado,  marcaram as propriedades dos losangos. Assim 71,43% dos  alunos  marcaram as 

propriedades dos losangos e   apenas 6 (28,57%) dos sujeitos  acertaram a questão.  Pirola 

(2000) observou que a falta de entendimento de um problema, não significa, necessariamente,  

que o aluno não apresenta conhecimento sobre o tema em questão. Pode sim, indicar falta de 

entendimento dos termos, das palavras constantes do problema, enfim, foi o que aparentou 

ocorrer nesta questão. Pareceu ter ocorrido na questão  um obstáculo lingüístico.   

 Na questão 9,  apenas 2 (9,52%) alunos conseguiram identificar três  propriedades dos 

paralelogramos;  6 (28,57%) sujeitos escreveram duas propriedades, indicando: lados opostos 

paralelos, diagonais com medidas diferentes, ângulos opostos com medidas iguais; 1 (4,76%) 

sujeito escreveu tem 4 lados e 4 pontas – indicativo de nível 1 -,  e os demais ou deixaram em 

branco ou deram respostas como: losango e  trapézio.    

 A questão 10, que solicitava a escrita do nome de um quadrilátero cujas diagonais não 

têm o mesmo comprimento e fazer o respectivo desenho, observou-se 7 (33,33%) alunos 

acertando a questão: 4 (19,05%)  alunos  informando o losango; 2 (9,52%), o paralelogramo;   

1 (4,76%) o trapézio escaleno29; ao mesmo tempo em que 8 (38,10%) aprendizes não 

conseguiram apreender o conceito de diagonalidade, pois informaram o quadrado ou o 

retângulo, como figura geométrica que possui diagonais diferentes. Verificou-se 6 (28,57%) 

sujeitos desenhando quadriláteros quaisquer, não atribuindo nomes ou deixando a questão em 

branco.  

 Quanto às questões da segunda parte do pós-teste de van Hiele, que apresentaram 

maior índice de acerto, observou-se a distribuição a seguir:  

 

 Quadro 5. Índice de acertos por questão referente à parte 2 do pós-teste. 

Questõ

es 

Retângulo Quadrad

o 

Losango Paralelogra

mo 

Quadriláter

o 

Acertos 6 9 6 2 7 

                                                        
29 Trapézio escaleno é aquele que possui as diagonais e  os dois lados não paralelos, com medidas de 
comprimento diferentes.   
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    Verificou-se avanço em todas as questões relativas ao nível 1 de van Hiele, 

aparentando que mesmo para os sujeitos que não conseguiram atingir o referido estágio, 

aconteceu um avanço conceitual, no que tange à visualização de formas geométricas.   A

   

demonstração mais significativa ficou por conta do reconhecimento de paralelogramos que 

no pré-teste apresentou apenas 1 sujeito identificando a figura e após a aplicação da seqüência 

de atividades, com o pós-teste,  observou-se 15 alunos, assinalando corretamente os referidos 

quadriláteros.    

                            

Quanto à parte 2 do teste de van Hiele e o cruzamento entre o pré e pós-testes, verificou-se 

que ocorreu avanço no pensamento geométrico dos sujeitos.  

 

Quadro 7.    Relação  de acertos por questão referente à parte 2 do pré-teste e pós-teste. 

 
Questões Retângulo Quadrado Losango Paralelogramo quadri látero 
Acertos pré-
teste 

2 0 0 0 1 

Acertos pós-
teste 

6 9 6 2 7 

 

Notou-se que na parte 2 do pré-teste, nenhum aluno conseguiu diferenciar as 

características de quadriláteros, reconhecendo as propriedades dos quadrados, losangos e 

paralelogramos. Já  no pós-teste, após a aplicação da seqüência de atividades, 9, 6 e 2 sujeitos, 

respectivamente, conseguiram demonstrar reconhecimento das referidas propriedades, 

indicando avanço conceitual. Na questão de reconhecimento das propriedades dos retângulos, 

também ocorreu avanço de 2 para 6 sujeitos, assinalando corretamente as alternativas. Na 

questão 10, que tratava do desenho de um quadrilátero com diagonais diferentes e da sua 

denominação,  ocorreu avanço de 1 para 7 alunos, resolvendo corretamente o quesito 

 
 
 
 

5.3.2.1 Relacionando os erros apresentados no pré-teste e no pós-teste pelos 

alunos amostrados 
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 Observando os  alunos e os erros apresentados, nas partes 1 e 2  do teste de van Hiele,  

notou-se que os erros diminuíram, verificando-se que ocorreu avanço conceitual, porém 

alguns conceitos ainda não foram compreendidos pelos sujeitos. 

  

 

 

                                Quadro 8.  Os alunos amostrados e seus erros.   

Alunos Pré-teste(1) Pós-teste 

(1) 

Pré-teste(2) Pós-teste( 2) 

CA 2-4-5 3 6-7-8-9-10 6-9 

DA 1-4 2-3 6-7-8-9-10 8-9 

GA 1-2-4-5 3-4 6-7-8-9-10 6-7-8-9-10 

JC 2-3-4-5 2-5 6-7-8-9-10 8-9 

JO 2-3-4-5 5 6-7-8-9-10 6-8-9-10 

MA 2-4 - 6-7-8-9-10 6-7-9-10 

MT 2-3-4-5 - 6-7-8-9-10 - 

PR 2-4-5 2 6-7-8-9-10 6-8-9-10 

VA 2-3-4-5 - 6-7-8-9-10 8 

 Na parte 1 do teste de van Hiele, que visou verificar se os alunos apresentavam 

respostas no nível 1, observou-se que 7 alunos dentre 9, erraram as questões 4 e 5, referentes 

ao reconhecimento de paralelogramos e retas paralelas.  

  Já no pós-teste do nível 1, dois alunos continuaram errando a questão 5, sugerindo 

que não ocorreu o aprendizado de paralelismo, a um nível mais avançado,  pois continuaram 

assinalando retas concorrentes, somente porque não apresentavam a visualização do ponto de  

encontro de duas retas. Um aluno não conseguiu acertar a questão 4, que tratava da 

identificação de paralelogramos, realçando-se  tratar-se do mesmo sujeito, já  citado, por não 

ter identificar paralelismo. Aparentemente as questões de paralelismo e paralelogramos 

apresentam relação entre si.  
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  Verificou-se que 2 alunos – CA e DA,  erraram questões que haviam acertado no pré-

teste. 

 No pré-teste do nível 2, notou-se que 8 alunos, dentre os 9 alunos,  erraram todas as 

questões e 1 apenas errou a apenas a questão 8, relativa à identificação de propriedades dos 

losangos, tanto no pré-teste quanto no pós-teste. Um aluno, que não tinha atingido o nível 2, 

no pré-teste, acertou todas as questões do nível 2. Três aprendizes erraram 2 questões.  

  No pré-teste CA errou a identificação de quadrado, paralelogramo e retas paralelas 

(questões 2, 4 e 5), no pré-teste de van Hiele (nível 1). Já no pós-teste, de mesmo nível, 

acertou as citadas questões e errou a questão 3, relativa ao reconhecimento de retângulos. No 

pré-teste do nível 2, CA não acertou nenhuma questão, no entanto no pós-teste de mesmo 

nível, errou apenas as questões 6 e 9, sobre propriedades dos retângulos e paralelogramos, 

respectivamente.  

 No pré-teste do nível 1, o sujeito DA apresentou erros nas questões 1 e 4, que  tratava 

do reconhecimento de triângulo e paralelogramo, respectivamente. No pós-teste do mesmo 

nível errou  as questões 2 e 3, denotando dificuldades no reconhecimento de quadrados e 

retângulos, respectivamente.  

  Quanto ao pré-teste do nível 2, DA apresentou erros em todas as questões e no pós-

teste de mesmo nível errou as questões 8 e 9, que tratavam das propriedades dos losangos e 

dos paralelogramos. Na questão 9, DA descreveu como uma das propriedades dos 

paralelogramos:” 2 lados deitados” , confirmando dificuldades na descrição de propriedades de 

paralelogramos. 

 O sujeito GA no pré-teste de van Hiele (nível 1) somente acertou a identificação de 

retângulo, isto é respondeu incorretamente as questões 1, 2, 4 e 5 do nível 1 e no pós-teste do 

nível 1 não conseguiu acertar as questões 3 e 4, relativas ao reconhecimento de quadrados e 

retângulos.  

  Quanto ao nível 2, GA não acertou nenhuma questão tanto no pré-teste, quanto no 

pós-teste. 

 O sujeito JC não identificou corretamente as questões 2, 3, 4 e 5, no pré-teste do nível 

1 de van Hiele. No pós-teste de mesmo nível, errou nas respostas das questões 2 e 5, 

demonstrando que aparentemente os conceitos de paralelismo e o de quadrados não foi 

formado, pelo mesmo.  
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 No pré-teste de nível 2, JC errou todas as questões e no pós-teste continuou não 

acertando as questões 8 e 9, que tratavam das propriedades dos losangos e paralelogramos. 

Demonstrando que não formou conceito de paralelogramos,  JC escreveu: “não tem ângulos 

retos” e “tem  4 pontas” . 

 Na identificação das questões do pré-teste de nível 1, o sujeito JO não apresentou 

sucesso nas questões 2, 3, 4 e 5. No pós-teste de mesmo nível, JO  não conseguiu sucesso 

apenas na identificação de retas paralelas. Quanto as questões do pré-teste de nível 2, o sujeito 

JO não conseguiu identificar corretamente nenhuma questão. No pós-teste de nível 2, 

conseguiu acertar apenas a questão 7. 

 No pré-teste de nível 1, o sujeito MA  não acertou o reconhecimento de quadrado e de 

paralelogramo. 

 No pós-teste de nível 1, MA conseguiu identificar corretamente todas as questões. 

Porém, no pré-teste de nível 2, MA errou todas as questões e no pós-teste de nível 2, somente 

acertou a questão 8, que tratava das propriedades dos losangos.  

 O sujeito MT no pré-teste (nível 1) somente acertou a questão 1, referente à 

identificação de triângulos.   No entanto no pós-teste de nível 1 conseguiu sucesso em todas as 

questões. No pré-teste de nível 2, o sujeito MT errou todas, porém no pós-teste de mesmo 

nível conseguiu acertar todas as questões. O sujeito  MT, na questão 7, descreveu:” tem 4 

lados iguais, tem lados opostos paralelos, tem 4 ângulos retos”, não  enfocando as diagonais. 

Mas na questão 9, escreveu sobre as propriedades dos paralelogramos: “diagonais com 

medidas diferentes, ângulos opostos  A e C, B e D com mesma  medida, lados opostos 

paralelos.”  

 Nas respostas do pré-teste de nível 1, o sujeito PR errou as questões 2, 4 e 5, que 

tratava da identificação de retângulo, paralelogramo e retas paralelas, respectivamente. No 

pós-teste de mesmo nível continuou identificando incorretamente a questão 2. Para o nível 2,  

PR errou todas as questões, tanto do pré-teste quanto do pós-teste. 

 O sujeito VA errou as questões 2, 3, 4 e 5 do pré-teste de nível 1, mas no pós-teste de 

nível 1, conseguiu acertar todas as questões. No pré-teste VA errou a todas as questões e no  

pós-teste de nível 2, o sujeito VA errou a questão 8.  VA escreveu como uma das  propriedade 

dos quadrados:” medidas dois a dois”, “ lados dois a dois”, esquecendo  de completar  com 

paralelos  
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5.3.2.2 Relacionando os acertos e err os apresentados no pré e pós-testes, por 

questão, considerando toda a população.  

 
 
 

A relação apresentada a seguir considerou respostas de 21  sujeitos, pois  3  alunos que 

estavam presentes na aplicação do pré-teste, não efetuaram o pós-teste. 

Deste modo, o quadro 9 mostra a  distribuição dos acertos e erros, referente ao pré-

teste e pós-teste de van Hiele.  

A leitura deve ser realizada considerando a intersecção de perpendiculares imaginárias 

levantadas da coluna (pré-teste) e da linha (pós-teste). No ponto de encontro das 

perpendiculares encontra-se o resultado correspondente aos acertos e/ou erros apresentados 

pelos sujeitos.  

Exemplificando, na questão 1, no cruzamento do pré-teste A e pós-teste A, apresenta-

se o dado 13, indicando o número de sujeitos que acertaram a questão de reconhecimento de 

triângulos  no pré e pós-testes, simultaneamente.  Já na mesma questão, observando a 

intersecção de Pré E e Pós A encontra-se 4, mostrando que 4 sujeitos não reconheceram 

triângulos no pré e no pós-testes. Assim, considera-se o dado de encontro de:  

• Pré A e Pós A como acerto simultâneo no pré e pós-testes;  

• Pré A e Pós E como acerto no pré-teste e erro no pós-teste; 

• Pré E e Pós A como erro no pré-teste e acerto no pós-teste e 

• Pré E e Pós E como erro no pré-teste e erro no pós-teste.  

O quadro mostra que em questões de nível 1,  o índice de questões erradas no pré-teste 

e que tiveram acertos no pré-teste é superior ao de erros, em ambos os testes. O mesmo não 

aconteceu em questões de nível 2.  O fato confirma o que já fora verificado por meio da 

observação dos resultados apresentados pelos 21 sujeitos-participantes da pré e pós-testagem, 

quando 16 (76,19%) sujeitos atingiram o nível 1 e apenas 5 (23,81%) avançaram para o nível 

2.  

Apresenta-se o quadro 9, a seguir.   
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 5.3.4. Observando os níveis de pensamento geométrico no pré e pós-testes  

 

Após a aplicação do pré-teste (nível 1) verificou-se que os alunos DA e MA  

acertaram 3 dentre as 5 questões  e foram identificados como pertencentes ao nível 1 de 

van Hiele. Os demais sujeitos foram considerados como pertencentes ao nível “0” .  Não 

foi identificado nenhum aluno, como pertencente ao nível 2, pelo pré-teste de van Hiele, 

no conjunto de 21 sujeitos da 6ª série estudada.  

Com a aplicação da seqüência de atividades e do pós-teste, notou-se que 16 

(76,19%) dos sujeitos apresentaram avanço em seus níveis de pensamento geométrico e 

1(4,76%) sujeito não conseguiu avançar do nível 1, apresentado no pré-teste. Dos 16 

sujeitos, 11 (52,38%) atingiram  o nível 1 e 5 (23,81%) dos sujeitos avançaram para o 

nível 2, conforme se apresenta a seguir:  

 Quadro 10.    Os  níveis de pensamento geométrico  no pré-teste e pós-teste 

SUJEITOS  NÍVEL (PRÉ-TESTE) NÍVEL (PÓS-TESTE) 

AL 0 1 

CA 0 2 

DA 1 2 

ED 0 1 

GA 0 1 

JC 0 1 

JE 0 1 

JO 0 2 

JU 0 1 

LE 0 1 

MA 1 1 

MT 0 2 

PR 0 1 

RO 0 1 
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SUJEITOS NÍVEL (PRÉ-TESTE) NÍVEL (PÓS-TESTE) 

RS 0 1 

TI 0 1 

VA  0 2 

 

Com base no teste de van Hiele pode-se observar que o sujeito DA apresentou 

avanço em seu pensamento geométrico do nível 1 para o 2. Já MA que se encontrava no 

nível 1 por ocasião da aplicação do pré-teste, mesmo com a aplicação da seqüência de 

atividades, permaneceu no mesmo nível, segundo o teste de van Hiele. Os sujeitos ED, 

GA, JC, JE, JU, LE, PR, TI, RO, RS e AL apresentaram respostas que demonstram 

avanço do nível 0 para  o nível 1.  Os resultados dos  sujeitos CA, MO, MT e VA 

demonstram avanço nos níveis de pensamento de van Hiele do nível 0 para o nível 2. 

O quadro apresentado indicou a ocorrência de avanço entre os níveis de 

pensamento, assim como a estagnação no mesmo nível de van Hiele, conforme a seguir:  

• 11 sujeitos (52,38%) avançaram do nível zero para o 1; 

• 1 aluno (4,76%) manteve-se no nível 1; 

• 4 sujeitos (19,05%) avançaram do nível zero para o 2; e,  

• 1 sujeito (4,76%) apresentou no pré-teste características do nível 1 

avançou  para o nível 2.  

  A seguir apresenta-se a representação gráfica do avanço entre níveis de 

pensamento dos  sujeitos amostrados, que apresentaram avanços.  
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  Gráfico 1.  Os  níveis de pensamento no pré-teste e no pós-teste.  
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6 DANDO OS PASSOS FINAIS: discutindo os resultados 
 
 
 
 

 Nesta pesquisa tentou-se descrever o processo de formação  do conceito de 

quadriláteros em uma seqüência de atividades organizadas e   verificar o  avanço entre os 

níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico, envolvendo  alunos de uma  6ª 

série do Ensino Fundamental,  de uma escola pública municipal, localizada em Itajaí.  

 Os sujeitos envolvidos foram 28 alunos, com faixa etária de 12 a 13 anos, mas 

para a descrição da seqüência de atividades  foram amostrados 9 sujeitos, através de um 

recorte privilegiando os aprendizes com 100% de freqüência às atividades desenvolvidas. 

  Enfatiza-se que  o pré-teste e o pós-teste – 10 questões nos moldes do modelo van 

Hiele -,  para a identificação do nível de pensamento geométrico e verificação do avanço 

entre os níveis,  foram aplicados em todos os alunos, que se faziam presentes por ocasião 

da aplicação dos instrumentos de pesquisa.   

 A aplicação do pré-teste, em 24 sujeitos presentes,  mostrou através da análise das 

questões de 1 a 5,  que apenas 2  sujeitos – DA e MA -, acertaram no mínimo 3 questões 

(60%), ou seja, apenas 8% dos sujeitos  atingiram  o nível de visualização de van Hiele 

(1986) e  4 alunos (17%) não conseguiram assinalar corretamente nem os triângulos, 

tema formalmente  estudado antes da aplicação do pré-teste. Ou seja, mesmo para os 

alunos que a princípio já formalizaram o conceito de triângulos, este não é dominado 

pelos mesmos.  Os demais 18 (75%) alunos acertaram apenas  2 questões,   indicando não 

estarem nem no nível 1 de van Hiele, isto é,  encontravam-se no nível zero. Pode-se  

demonstrar que não se encontravam também no nível concreto de Klausmeier, pois não 

conseguiram discriminar as figuras envolvidas de outras formas geométricas. 

   A aplicação da parte 2 do pré-teste de van Hiele, nos mesmos sujeitos,  questões 

de 6 a 10,    referendou a necessidade de averiguação  do processo de formação do 

conceito de quadriláteros, pois  observou-se que apenas 4 sujeitos (17%) não zeraram  a 

etapa - acertando uma ou duas questões. Constatou-se assim, que   nenhum aluno 

conseguiu acertar no mínimo 60% (3 questões) dessa parte do teste,  indicativo de falta de 

existência de alunos, no nível 2, tendo em vista não terem conseguido analisar os 

componentes de figuras geométricas, diferenciando-as pelas suas propriedades e relações. 

Pode-se demonstrar também  que os sujeitos não se encontravam no nível de identidade, 



 159 

de acordo com estudos efetuados por  Klausmeier (1977), pois demonstraram-se 

incapacitados a efetuar generalizações. O pré-teste mostrou que os alunos amostrados não 

se encontravam nem no nível 2 de van Hiele, nem nível de identidade de Klausmeier.  

 O resultado do pós-teste aplicado após a seqüência de atividades, em 21 alunos - 

que estavam presentes por ocasião da aplicação do teste, mostrou que a proposição e o 

envolvimento do aluno em atividades organizadas, observando o nível de pensamento 

geométrico, pareceu ter influência no processo de construção do conhecimento 

geométrico de quadriláteros e aparentemente sugere a ocorrência de avanço entre os 

níveis, tanto pelos sujeitos que conseguiram atingir o níveis 1 e 2, quanto pelos alunos 

que não conseguiram chegar nesse patamar, mas que apresentaram em suas falas e 

registros, um crescimento conceitual. 

 Observando a parte 1 (nível 1)  do pós-teste de van Hiele, notou-se   que   16  

alunos (76,19%), dentre 21 alunos,  conseguiram avançar para o nível 1, apesar de 5 

alunos (23,81%) não conseguirem atingir o nível 1. Porém, dos 5 alunos, 4 sujeitos 

parecem ter apresentado algum avanço conceitual, pois 2 alunos conseguiram passar de 

zero% de acerto (pré-teste: nível 1) para 20% de acerto (1 questão) quando da realização 

do pós-teste;  1 sujeito aparentou ter permanecido no mesmo nível, com apenas 20% de 

acerto, tanto no pré-teste, quanto no pós-teste. Por outro lado, 1 aprendiz apresentou 

retrocesso em seu conhecimento, pois de 40% de acerto (pré-teste) passou para 20% (pós-

teste).  

 Por outro lado, a parte 2 do pós-teste de van Hiele demonstrou que dos 21 alunos 

que resolveram o instrumento, 5 (23,81%) avançaram para o nível 2, sendo que 1 (4,76%) 

acertou as 5 questões (100%). Já 5 sujeitos (23,81%) aparentaram estar  em transição para 

o nível 2, pois apresentaram nível 1 e acertaram menos que 3 questões do nível 2. No 

entanto, 8 aprendizes (38,10%) não acertaram nenhuma questão da parte 2 do pós-teste, 

observando-se que: 1 aluno (4,76%) estava no nível zero, no pré-teste e não conseguiu 

avançar nem para o nível 1 e muito menos para o nível 2. Os outros 9 sujeitos (42,86%) 

apresentaram indicativos de nível 1, no pós-teste (parte 1) , porém não conseguiram 

demonstrar indícios de avanço para o nível 2, tanto que zeraram todas as questões deste 

nível. 

 Observou-se que o único sujeito que estava no nível zero e não conseguiu 

progresso  em seu nível de pensamento, não compareceu a todas as atividades, 

demonstrando dificuldades no entendimento das atividades posteriores. Também pode ser 
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ocorrido uma combinação inadequada entre a professora-pesquisadora, o aluno e o saber,  

de acordo com o modelo de van Hiele (1986) e abordado nesta dissertação, no capítulo 4, 

em propriedades do modelo de van Hiele.  

 Quanto aos  9 sujeitos amostrados -  CA, DA, GA, JC, JO, MA, MT, PR e VA -,  

o resultado obtido no pós-teste revelou que a seqüência de atividades pareceu ter 

acionado um processo de mudança na aprendizagem do conceito de quadriláteros: 

 DA e MA apresentaram no pré-teste, o nível 1 de van Hiele (1986), sendo que DA 

conseguiu avançar para o nível 2, após a aplicação da seqüência de atividades. DA 

demonstrou conseguir visualizar as formas geométricas na sua totalidade, analisando-as e 

diferenciando-as de acordo com suas propriedades. Entretanto, não se percebeu em DA 

verbalizações, que sugerissem  nível superior ao 2, parecendo confirmar a existência de 

hierarquia entre os níveis de pensamento de van Hiele (1986). DA também demonstrou 

ter formado conceitos geométricos ao nível de identidade, de Klausmeier (1977), pois 

conseguiu efetuar generalizações envolvendo duas ou mais propriedades sobre a mesma 

figura.   Já MA, que no pré-teste acertou 60% das questões, no pós-teste acertou 100% 

das questões do nível 1 de van Hiele (1986), mas quanto à segunda parte do teste (nível 

2), somente conseguiu acertar 1 questão. Ou seja, MA pareceu ter  conseguido perceber e 

observar figuras geométricas na totalidade,  descrevendo as formas pelo aspecto físico, 

diferenciando-as pelas semelhanças ou diferenças globais. Também, aparentou ter 

conseguido formar conceito ao nível concreto, de Klausmeier (1977), pois atentando para 

as características perceptivas de formas geométricas, conseguiu discriminá-las de outras 

figuras.  Mas,   não conseguiu avançar para o nível 2, de  van  Hiele (1986),  fase em que  

a exigência encontra-se  além da visualização, com a dedução de relações e propriedades, 

além da descrição do conceito geométrico, auxili ada por linguagem própria. Pareceu 

também,  não ter conseguido atingir o nível de identidade, de Klausmeier (1977), onde 

teria que  efetuar generalizações envolvendo duas ou mais propriedades sobre a mesma 

figura,  

 GA, JO e PR apresentaram nível zero, por ocasião do pré-teste e após a aplicação 

da seqüência de atividades conseguiram avançar para o nível 1, percebendo-se 

verbalizações de nível 2. Entretanto, os sujeitos não acertaram 100% das questões de 

nível 1 e demonstraram dificuldades em algumas identificações  de formas geométricas.  

GA apresentou avanço no pós-teste, porém errou tanto no pré-teste (nível 1), quanto no 

pós-teste a questão 4, relativa à identificação de paralelogramo. GA assinalou 
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incorretamente a identificação de retângulo, aparentando dificuldades no estabelecimento 

de relações entre perpendicularismo, paralelismo e quadriláteros. JO que também 

apresentou avanço para o nível 1,  continuou errando no pós-teste, a questão 5, referente 

ao reconhecimento de retas paralelas. Aliás, na identificação de retas perpendiculares - 

durante as atividades -, JO facilmente relacionava perpendicularismo com retas formando 

ângulos de 90º, mas na questão de retas paralelas demonstrava dificuldades de descrição, 

que  não foram transpostas, nem com a aplicação da seqüência de atividades. Já PR, 

manteve no pós-teste, o mesmo erro apresentado no pré-teste quanto à questão 2 sobre 

identificação de quadrados. PR mostrou durante as atividades uma certa dificuldade no 

relacionamento entre quadrado e losango, que parece não ter sido superado, pois deixou 

de identificar justamente o quadrado na forma prototípica de losango, demonstrando falta 

de compreensão na relação entre quadrado e losango.  Apesar dos sujeitos terem 

identificado e construído quadriláteros corretamente, durante as atividades,  apresentaram 

dificuldades na visualização de  formas não-prototípicas - mesmo tendo percebido e 

reconhecido as figuras prototípicas -,  sugerindo que deveriam ter tido mais contacto com 

exemplos e não-exemplos, durante a seqüência de atividades.  O não atingimento do nível 

2, de van Hiele (1986), que exigia análise e  verbalização de propriedades, poderia ter 

ocorrido por GA, JO e PR apresentarem  dificuldades nas expressões em linguagem 

convencional e no estabelecimento  de relações entre as propriedades comuns  e não-

comuns entre os quadriláteros. Parece que não conseguiram efetuar generalizações de 

formas equivalentes, conforme Klausmeier (1977) – vide capítulo 4 -, pois não 

conseguiram entender que um objeto geométrico, mesmo que em outra posição, apesar 

das perspectivas diferentes de representação continua sendo o mesmo,  mantendo as 

mesmas propriedades e relações.    

CA, JC, MT e VA apresentaram nível zero, no pré-teste  e atingiram o nível 2 

depois da aplicação da seqüência de atividades.  CA apresentou no pós-teste,  erro na 

questão 3, referente à identificação de retângulo e erros nas questões 6 e 9, relativas às 

propriedades de retângulos e paralelogramos. CA mesmo tendo avançado para o nível 2 

de van Hiele (1986), ainda apresentou dificuldades na conceitualização de paralelogramo 

e retângulo, aparentando não ter conseguido estabelecer relações entre as propriedades 

comuns aos dois polígonos, possivelmente encontrando-se no nível classificatório de 

Klausmeier (1977), que é atingido quando um sujeito reconhece objetos geométricos, 

dentre um conjunto de polígonos, mas apresenta definições incorretas, não sabendo 
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explicar o motivo das inconsistências. Por outro lado, JC errou tanto no pré-teste, quanto 

no pós-teste, as questões 2, 5 (nível 1) e 8 e 9 (nível 2), relativas ao reconhecimento de 

quadrados, retas paralelas, propriedades dos losangos e propriedades dos paralelogramos, 

respectivamente. JC apresentou dificuldades quanto à conceitualização de polígonos com 

4 lados congruentes, não conseguindo estabelecer relações entre as propriedades comuns. 

Assim como a dificuldade na identificação de paralelismo, poderia ter gerado falta de 

compreensão nas propriedades dos losangos. A explicação também poderia decorrer da 

falta de formação de conceito ao nível classificatório de Klausmeier (1977), onde as 

figuras podem até ser reconhecidas, mas podem ser definidas incorretamente. Quanto ao 

sujeito MT, conseguiu acertar 100% das questões de nível 1 e 2. As verbalizações 

apresentadas pelo sujeito MT no desenvolvimento das atividades insinuam avanço para o 

nível 3 de van Hiele (1986), pois demonstrou durante a seqüência de atividades, 

apresentar entendimento que umas propriedades são deduzidas de outras, assim como 

conseguiu descobrir implicações e efetuar classificações de quadriláteros, utili zando 

definição matematicamente correta. MT também demonstrou maturidade conceitual ao 

nível formal de Klausmeier (1977),  conseguindo discriminar e nomear os atributos dos 

quadriláteros, explicando as diferenças existentes, tanto através de exemplos como de 

não-exemplos – vide capítulo 4.  Já o sujeito VA acertou a 100% das questões de nível 1 

e quanto às questões de nível 2, errou apenas a questão 8, que tratava da identificação de 

losangos. Parece que VA começou a visualizar os quadriláteros com outro olhar, 

percebendo que as formas geométricas estão formadas por elementos, que estão 

relacionados por propriedades matemáticas e conseguiu descrever essas propriedades, 

porém mesmo reconhecendo quadrados isoladamente, não conseguiu estabelecer relação 

do quadrado com o losango. Ou seja, ainda não conseguiu apresentar habilidade de 

inclusão de classe, no que se refere a que todo quadrado é também losango.  Tanto MT 

quanto VA aparentaram ter compreensão mais estruturada dos conceitos de quadriláteros 

e demonstraram aquisição de linguagem geométrica. 

 Após a identificação dos níveis de pensamento geométrico dos alunos aplicou-se a 

seqüência de atividades, que  foi organizada considerando-se que cada sujeito possui seu 

próprio ritmo de aprendizagem e seu  nível de pensamento. Procurou-se desvincular de 

um currículo cartesiano – onde os conteúdos são  definidos anteriormente, sem 

conhecimento do nível de pensamento do aluno -,  efetuando-se  o planejamento, o 

desenvolvimento de atividades, sempre com preocupação no processo de aprendizagem e 
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observando as orientações do modelo de van Hiele (1986), referente à seqüência   e 

distribuição das mesmas: interrogação, orientação dirigida, explicitação, orientação livre  

e integração. Quanto ao modelo de  Klausmeier (1977) procurou-se considerar a 

existência dos atributos para o aprendizado do conceito geométrico de 

quadriláteros:aprendibilidade, perceptibilidade de exemplos, utilidade, validade, 

generalidade, importância, estrutura e numerosidade de exemplos. Referidas orientações 

foram descritas no capítulo 4. 

 A formação do conceito de quadriláteros foi entendida como um processo, onde o 

aluno auxil iado pela “sua ação sobre os objetos e da sua interação com pessoas, idéias e 

conhecimentos” (HOHMANN e WEIKART, 1977, p.22) pode construir novos 

entendimentos sobre os referidos polígonos.  Para tal enfatiza-se que a aprendizagem e o 

avanço entre níveis parece acontecer pela qualidade de envolvimento do aluno com o 

material, com a atividade. O envolvimento não se encontra no objeto,  que o aprendiz tem 

liberdade de visualizar, manipular, construir, mas na situação didática a ser resolvida, 

encaminhando assim a uma construção conceitual. Toda construção conceitual pressupõe 

a necessidade de certo período de duração e admite a existência de um certo número de 

etapas necessárias, cujo itinerário  corresponde a   caminhos necessários para serem 

transpostos e cada sujeito possui seu próprio ritmo (PIAGET, 1973)  para a aprendizagem 

geométrica.  

 Portanto, considerando os dados analisados e tendo como referência a li teratura 

sobre os níveis de pensamento e formação de conceitos geométricos, descritos por  van 

Hiele (1986) e Klausmeier (1977),  algumas considerações podem ser tecidas  sobre o 

processo de aprendizagem do conceito de quadriláteros:  

 

 1. os sujeitos foram apresentados aos quadriláteros, de forma gradual, partindo de 

figuras tridimensionais, onde pela visualização e manipulação de objetos, tiveram 

oportunidade de distingui-los de outros objetos, avançando para o nível de análise, 

definindo diferentes atividades, que visavam o aprendizado do referido conceito e 

conseqüente avanço entre níveis de pensamento, parecendo confirmar a existência de 

hierarquia entre os níveis de pensamento de van Hiele (1986). Para a aprendizagem de 

conceitos geométricos priorizou-se o que para Klausmeier (1977) é fundamental para a 

formação de um conceito geométrico: a abordagem de um grande número de exemplos, 

observando a variação de exemplos reais para os imaginários. Outro aspecto importante 
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no processo da aprendizagem do conceito de quadriláteros foi a consciência pelo aluno,  

de que “apenas as características visuais óbvias, como tamanho, forma e cor” 

(KLAUSMEIER e GOODWIN, 1977, p.51) são insuficientes como atributos para a 

definição de formas geométricas. Também, considerou-se que o aluno deve dominar 

todos os níveis anteriores de pensamento geométrico para o atingimento de um nível 

superior. Para tal, observou-se que avanços entre níveis de pensamento, podem acontecer 

bruscamente, como se fosse um salto, tal como  van Hiele (1986) já havia preconizado e 

observado:  objetos matemáticos podem  se encontrar implícitos em um nível e 

repentinamente podem  tornar-se explícitos em outros. Mas se verificou, nesta 

dissertação, que nem sempre o avanço ocorre deste modo, em todos os sujeitos. Ou seja, 

o progresso pode acontecer também, de forma pausada, contínua e ocorrer gradualmente, 

como na observação de Jaime e Gutierrez (1990).   

  2. Visando a consolidação do aprendizado de formas geométricas, os alunos 

exercitaram traçados de quadriláteros,  com régua e compasso, sobre papel, assim como 

desenharam os referidos polígonos, sobre argila, com auxílio de varetas. Os aprendizes 

também esculpiram em argila, sólidos geométricos, cujas  faces possuíam aspecto de 

quadriláteros. Quanto à construção de quadriláteros, com auxílio de  régua e compasso, 

enfatiza-se que deve funcionar como atividade complementar ao aprendizado de 

conceitos geométricos, pois a clareza de um conceito pode ser evidente para o construtor 

desse saber, mas não o ser necessariamente para o aluno, que somente acompanha o 

raciocínio alheio (SMOLE, 1996),  apresentado de forma mecânica, pois mesmo que os 

alunos percebam e compreendam os traçados, se não virem relação entre o conhecimento 

que possuem e os novos conceitos que irão construir, passam a considerar a geometria 

difícil e desinteressante (LUJAN, 1997). Assim, a atividade com argila e visita à olaria 

visaram apresentar ao aprendiz uma situação interativa  com a realidade, onde pôde-se  

perceber as características dos objetos vistos na olaria e os por eles construídos como 

pertencentes ao espaço,  de modo que através da maior variedade possível de situações 

geometrizadas, conseguiu-se  despertar o interesse pela geometria,  contribuindo assim,  

para o seu desenvolvimento intelectual (FAINGUELERNT, 1995) e aprendizagem do 

conceito de quadriláteros. O aprendizado da geometria começa quando o sujeito 

apresenta-se capacitado a ver, sentir e se movimentar no espaço que ocupa, percebendo as 

características dos objetos, que ocupam esse espaço, distinguindo a forma, o tamanho, a 

posição, relações  e  propriedades, além do movimento de ir e vir entre uma atividade e 
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outra (LUJAN, 1997) e sugere que o aprendiz deveria ter mais contacto com exemplos e 

não-exemplos (KLAUSMEIER, 1977) durante uma seqüência de atividades. Pois, de 

acordo com o modelo van Hiele (1986), os alunos aprendem geometria através da 

vivência de atividades adequadas e segundo uma seqüência de níveis de pensamento 

geométrico e de conformidade com Klausmeier (1977), exemplos perceptíveis são mais 

facilmente aprendidos que conceitos abstratos, por se apresentarem na realidade do aluno. 

 3. Os alunos não apresentaram dificuldades no reconhecimento de figuras 

prototípicas do quadrado e do retângulo. Porém, houve um grande índice de alunos que 

erraram o reconhecimento de quadrados na forma não prototípica, aparentando ter  

ocorrido uma confusão com o formato  losangular. Pareceu ter faltado a compreensão que 

todo quadrado é também um losango, pois possui 4 lados congruentes, porém todo 

quadrado tem 4 ângulos retos, propriedade não satisfeita pelo losango. O erro pode 

também ter sido decorrência de que na explicitação de propriedades, o estabelecimento de 

relações e inclusões de classe exigiam aquisição completa do nível 2, não atingido por 

todos os sujeitos envolvidos. 

 4. A compreensão de paralelismo e perpendicularismo são importantes para a 

construção do conceito de quadriláteros. Porém, a identificação de retas paralelas 

aparentou ter ocasionado mais dificuldades que o reconhecimento de retas concorrentes e 

perpendiculares, onde os sujeitos faziam referência a  paralelismo, como “ dois a dois” , 

sem complementar com paralelas. Também na atividade de classificação de quadriláteros, 

os sujeitos mais desatentos chegaram a assinalar quadriláteros quaisquer, como trapézios, 

por terem deixado de perceber a propriedade necessária para todos os paralelogramos e 

trapézios estudados: lados paralelos dois a dois e  um par de lados paralelos, 

respectivamente. A dificuldade de retas paralelas foi descrita por Piaget e Inhelder (1993) 

quando observam que “ o problema colocado aos sujeitos consiste em fazê-los imaginar 

sob que forma aparente se apresentará um objeto colocado em diversas posições” (p.169) 

e sobre a dificuldade de representação completam “ uma coisa é perceber as retas e outra 

é representá-las”(ibid). Normalmente, os sujeitos parecem considerar o ponto de vista que 

se apresenta, como o “único possível”  e não chegam a reconstituir as transformações 

exigidas pelas perspectivas correspondentes às diferentes situações, observam  Piaget e 

Inhelder (1993). 

 5.  Foi possível identificar em cada nível uma linguagem correspondente ao nível. 

Ou seja, somente o avanço para o nível superior justifica a utilização de outro tipo de 
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linguagem geométrica, pois só o avanço na compreensão do conceito de quadriláteros, 

permite a sua expressão em uma linguagem adequada. 

 6.  A aprendizagem do  conceito de quadriláteros foi resultado de um processo 

cumulativo, dinâmico e nunca finalizado, pois observou-se em muitas atividades uma 

oscilação entre os níveis 1 e 2 do modelo de van Hiele (1986), sugerindo manifestações 

de progresso em uma das atividades e involução para o  nível 1 em outra das atividades. 

A explicação foi encontrada em Jaime e Gutierrez (1990), através da observação: cada 

vez que um novo conceito é apresentado ao aluno, este terá obrigatoriamente que ter 

passagem pelo nível de visualização, através do reconhecimento de formas geométricas 

pela aparência física.  Pois para qualquer estudo geométrico, sempre existirá um tempo 

em que os alunos somente terão conhecimento visual e físico das formas envolvidas, com 

base na aparência global para então avançar para o nível de reconhecimento e análise 

pelas propriedades.  Por outro lado, considerando os níveis de aprendizagem e formação 

de conceitos, de conformidade com o modelo de Klausmeier (1977), notou-se a aquisição 

de conceitos desde o nível concreto até o nível formal. Ou seja, os aprendizes 

conseguiram atentar para as características perceptivas das figuras, discriminando e 

lembrando delas em outras situações, assim como efetuar generalizações envolvendo 

propriedades, classificando-as e finalmente definindo-as. 
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7  

8 FINALIZANDO A CAMINHADA: considerações finais e possíveis 

implicações 
 
 
 

A caminhada deste estudo - que teve seus primeiros passos trilhados  em 2002 -,    

parece ter chegado ao fim.  Apesar do assunto não ser inovador em Educação 

Matemática,  o estudo envolvendo a tríade aluno-professor e conhecimento  geométrico é 

reconhecido como uma de suas principais preocupações. De fato, muitos educadores e 

pesquisadores – abordados no decorrer desta dissertação,  preocupados com a elucidação 

de aspectos dessa tríade e com o processo de ensino e aprendizagem da matemática, mais 

especificamente da geometria, desenvolveram pesquisas  e reflexões sobre a importância 

da construção conceitual na Educação Matemática. Há, porém, a consideração de que, 

apesar das pesquisas realizadas sobre geometria, sempre se tem alguma contribuição a 

acrescentar. 

 Foi com essa intenção que esta dissertação  tentou descrever o processo de 

formação do conceito de quadriláteros em uma seqüência de atividades organizadas e  

verificar o  avanço entre os  níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico, 

envolvendo alunos de uma  6ª série do Ensino Fundamental,  de uma escola pública 

municipal, localizada em Itajaí. 

 A presente pesquisa tentou também, promover   uma ruptura com o contrato 

didático tradicional, seja pela  verificação do nível de pensamento geométrico inicial que 

os alunos trazem para a 6ª série, do Ensino Fundamental – apesar dos limites do pré e 

pós-testes de van Hiele, que foram util izados como diagnóstico; seja pela  identificação 

das etapas envolvidas na construção  do conhecimento geométrico de quadriláteros ou 

pelo exame da ocorrência de avanço entre níveis de pensamento geométrico, em 

decorrência de aplicação de seqüência de atividades.  Outros fatores abordados, que se 

contrapõem ao estudo formal tradicional de geometria, trataram  do enfoque  da 

geometria espacial para então efetuar o estudo da geometria  plana e da exploração de 

exemplos e não-exemplos. Partiu-se do pressuposto que vivemos em um mundo 

tridimensional e considerou-se que os alunos reconheceriam mais facilmente os 
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elementos da geometria plana, começando o seu estudo lembrando que a geometria 

encontra-se presente  nos objetos que nos rodeiam.   

          O resultado do pós-teste aplicado após a seqüência de atividades, em 21 alunos - 

que estavam presentes por ocasião da aplicação do teste, mostrou que a proposição e o 

envolvimento do aluno em atividades organizadas, observando o nível de pensamento 

geométrico parecem ter influência no processo de formação de conceito  geométrico de 

quadriláteros e aparentemente promoveram avanço entre os níveis de pensamento 

geométrico, tanto pelos sujeitos que conseguiram atingir o níveis 1 e 2, quanto pelos 

alunos que não conseguiram chegar nesse patamar, mas que apresentaram  em suas falas 

e registros, um crescimento conceitual, demonstrando que o pensamento pode ser 

expresso por meio de palavras e ações. Porém, ao mesmo tempo, os dados mostraram que 

as atividades não atingiram igualmente todos os envolvidos, pois um sujeito apresentou 

retrocesso entre os níveis de pensamento geométrico de van Hiele. Assim como 

verificou-se a existência de dificuldades que não puderam ser transpostas, com auxílio da 

seqüência de atividades, tais como: dificuldades no reconhecimento de formas não-

prototípicas, talvez porque o reconhecimento de formas iguais em posições diferentes, 

implica no desenvolvimento da compreensão de correspondência projetiva entre 

perspectivas distintas e correspondência métrica envolvendo lados e ângulos das referidas 

formas (PIAGET e INHELDER, 1993). Porém como tal fato não faz parte desta pesquisa, 

sugere-se maiores considerações envolvendo relações projetivas e métricas,  por meio de 

outros estudos.   

           Deste modo, espera-se  que os passos percorridos por esta pesquisa  possam 

contribuir para o entendimento do processo de formação do conceito de quadriláteros, 

não somente como mero teste ou um conjunto de atividades a serem realizadas pelos 

alunos, mas como subsídio para a compreensão  de como o aluno pensa e constrói seu 

conhecimento geométrico, apesar dos limites da seqüência de atividades escolhida. Desse 

modo,  permitindo ao professor   a busca de novos olhares para as  situações geométricas 

trabalhadas em sala-de-aula e possibili tando por meio dessa percepção, a busca de novos 

olhares para o ensino da geometria. 

            Portanto,   ao apresentar  uma das formas possíveis de abordagem geométrica, 

onde as idéias centrais de van Hiele - priorizando o desenvolvimento do pensamento 

geométrico e Klausmeier – observando a formação de conceitos,  parecem ter sido                                                                                                                 
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verificadas, pode-se considerar que a seqüência de atividades foi válida para os sujeitos 

pesquisados, sendo possível observar que:            

podem ser encontrados vários e diferentes níveis de pensamento geométrico, conforme 

foram identificados em alunos de   6ª série do Ensino Fundamental, de uma escola 

pública municipal, localizada em Itajaí, no estado de Santa Catarina; 

parece existir uma hierarquia entre os níveis de pensamento geométrico (vide 4.1.1); 

aparenta que o aluno somente poderá compreender a geometria, se a mesma for 

apresentada de acordo com seu nível de pensamento (vide 4.1.1) ; 

existem dificuldades que não conseguem ser  transpostas, nem com a aplicação de uma 

seqüência de atividades, sugerindo que os sujeitos devem ter  mais contacto com 

exemplos e não-exemplos (vide 4.1.2.2); 

no processo de formação do conceito de quadriláteros aparenta que os sujeitos,   a 

partir da atividade 5 “Qual é a minha forma”, apresentaram compreensão mais 

estruturada de quadriláteros, demonstrada por meio de linguagem geométrica, parecendo 

comprovar que a formação de conceitos progride de acordo com os níveis de 

aprendizagem e desenvolvimento conceitual (vide 4.1.2.3);  

provavelmente a qualidade e a quantidade de atividades influenciam no avanço entre 

níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico, pois em determinadas atividades 

um tópico não era compreendido pelo aluno, mas após  repetidas situações,  ocorria 

repentinamente a compreensão (vide 4.1.1);  

• não se pode ensinar um aluno a pensar de uma determinada forma, mas sim ajudá-

lo através de um ensino adequado ao seu nível de pensamento, a raciocinar, 

refletir e analisar situações, pois o conceito pode ser considerado como a “imagem 

mental por meio da qual se representa um objeto” (SEVERINO, 1996, p.152). 

Destaca-se que o processo de formação de conceitos não necessita ficar restrito 

apenas à aplicação da seqüência de atividades proposta nesta dissertação, mas sim por 

quaisquer outras situações didáticas que exijam reflexão, experimentação, análise e 

interpretação. Porém, permite-se observar que os sujeitos participantes deste        estudo , 

aparentemente, apresentaram após a aplicação da seqüência de atividades,  avanço no 

desenvolvimento de seus  pensamentos geométricos.  
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 Assim,  tece-se algumas  considerações finais, mas não definitivas, sobre  alguns 

aspectos relativos à concepção e visão de como os conteúdos geométricos deveriam ser 

repensados e poderiam ser abordados  em nossas escolas, ou que, no mínimo,  sirvam de 

subsídio para professores refletirem sobre o processo de ensino e aprendizagem da 

geometria, considerando-a não como um tópico especial da matemática, mas como parte 

natural, necessária para o pensar cotidiano do aluno: 

• o estudo da geometria de quadriláteros, para sua melhor compreensão,  deveria  

partir   do estudo  de figuras geométricas espaciais para as planas, efetuando-se 

vinculação entre a geometria plana e a espacial,  tal como sugerido por van 

Hiele(1986) e Klausmeier (1977), e  enfatizado pelos estudos  de Nasser (1992), 

Pirola (1995) e Nasser e colaboradores (2000); 

• o processo de ensino e aprendizagem de quadriláteros  deveria  encaminhar o 

aluno à reflexão e à  descoberta por si, de  propriedades e relações, mas muito 

mais do que isso, com auxílio de atividades organizadas e variadas, com exemplos 

e não-exemplos (KLAUSMEIER, 1977),  tentar capacitar o aluno não somente à 

repetição  de situações didáticas, considerando a importância dos “por quês” como 

forma de encaminhar o aluno à compreensão da geometria, por caminhos mais 

longos, mas certamente com avanços em sua aprendizagem e conseqüente 

formação conceitual;  

• a linguagem geométrica deveria ser utilizada com freqüência nas aulas, para 

possibilitar a assimilação de  seus termos, como inerentes à linguagem, sem 

necessidade de dispender tempo para um aprendizado especial, tal qual se aprende 

a falar sem o conhecimento etimológico das palavras (PIAGET, 1973), além do 

que, um conceito pode também se manifestar através da fala. A observação das 

ações  dos alunos, assim como  a  linguagem utilizada para a descrição ou 

justificativa destas ações, mostra a importância da  verbalização na geometria, 

como forma de associar a palavra à formação conceitual, pois “os termos ou 

palavras são os sinais dos conceitos” (SEVERINO, 1996, p.152); 

• A distância entre as definições   e a real necessidade dos alunos deveria  ser 

minorada, em um tempo didático, que necessitaria  ser ampliado, para além das 

horas que existem ou nem existem,   para que ocorra o aprendizado conceitual 

geométrico, pois trata-se de tópico matemático de fundamental importância, 
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encaminhando o aluno ao “desenvolvimento do raciocínio, da criatividade, da 

abstração, bem como da aprendizagem da lógica e da organização do 

conhecimento” (PIROLA, 1995, p.16). Em uma reavaliação da seqüência de 

atividades desta dissertação, percebeu-se que se tivesse ocorrido ampliação do 

número de atividades, possibil itar-se-ia aos alunos a participação em outras 

atividades de aprendizagem, que talvez pudessem ter possibil itado o avanço entre 

níveis de pensamento de todos os sujeitos envolvidos. Entretanto, como o tópico 

“ tempo didático” não foi o objetivo desta dissertação, deixa-se como perspectiva 

aberta para futuras investigações.  

Isso lança a luz sobre a  formação de conceitos de quadriláteros como um 

processo dinâmico e em  contínuo movimento, pois  a apreensão de objetos matemáticos  

pelo intelecto, aparenta possibili tar  a existência dos mesmos  para os  sujeitos, 

permitindo que comecem a ser pensados e assim contribuir para o  avanço entre os níveis 

de pensamento geométrico (NASSER e COLABORADORES, 2000) e  encaminha a  

algumas inquietações e interrogações, para a geração de  novas considerações e novas 

interpretações: 

• a interação professor-aluno influencia na aprendizagem de conceitos geométricos? 

• será que as considerações deste estudo são válidas para a a formação conceitual de  

outras figuras geométricas? 

• o teste de van Hiele apresenta pontos que necessitam ser revistos. Então, se 

ocorresse uma reformulação no teste, os alunos apresentariam os mesmos 

resultados? 

• se o instrumento de testagem de van Hiele fosse aplicado após determinado 

período, poder-se-ia perceber a ocorrência de acertos por acaso, neste presente 

estudo? 

• se os alunos de Ensino Superior, motivadores desta pesquisa, fossem  submetidos 

ao mesmo tratamento desenvolvido nesta pesquisa,  poderiam apresentar avanço 

em seus níveis de pensamento geométrico, tal qual os sujeitos deste estudo?  

 

 



 172 

 

 

 

 

 

 

8 REFERÊNCIAS 

 
 
 
ALMOULOUD, A.S. A geometr ia no ensino fundamental:   concepções de professores de matemática. 
In: I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2000. Curitiba: 
Anais Trabalhos Completos. Curitiba: UTP, 2002, p. 107-120. 
 
ARTIGUE, M. Ingènieri didactique. RDM, [S.L.] v.9, n.33, p.231-308, 1988. 
 
AURÉLIO FERREIRA, B.H. Minidicionár io da L íngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1989. 
 
BARBETTA, P.A.  Estatística Aplicada às Ciências Sociais. Florianópolis: Ed. UFSC, 1998. 
 
BERNARDI,  L.T.M.S. Formação Docente no Curso de L icenciatura em Matemática na UNOESC: a 
relação teor ia e prática. Florianópolis,  2000. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de  Santa 
Catarina. 
 
BEZERRA, M. J. Matemática para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 2001. 
 
BICUDO, I. O pr imeiro li vro dos elementos de Euclides. (fotocópia), s.d. 
 
BOLDA, C.R.F. Geometr ia e Visualização: desenvolvendo a competência heurística através 
reconfiguração.  Florianópolis, 1999. Dissertação (Mestrado).  Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curr iculares Nacionais: Matemática. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
BRITO, M.R.F. de. Contr ibuições da psicologia educacional à educação Matemática. psicologia da 
educação Matemática: teor ia e pesquisa. Florianópolis: Insular, 2001. 
 
CARRAHER T.; CARRAHER, D. e SCHLIEMANN, A. Na vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 
1995. 
 
CARVALHO, D. L. Metodologia do ensino da Matemática. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
CHEVALLARD, Y. La Transposición didáctica: Del saber sábio al saber enseñado. Buenos Aires: 
AIQUE, 1991.  
 
CROWLEY, M. L. O modelo Van Hiele de desenvolvimento do pensamento geométr ico. Mary 
M.Lindquist e Albert P.Schulte(orgs).In. Aprendendo e Ensinando Geometria. São Paulo: Atual, 1994.  
 
D’AMBROSIO, U. As aplicações no ensino e aprendizagem da Matemática na escola secundár ia. São 
Paulo: UNICAMP, 1974. 
 
DAL VESCO. A.A. Alfabetização Matemática e as fontes de estresse no estudante. Passo Fundo: 
Universidade de Passo Fundo, 2002.  



 173 

 
DANTE, L. R. Tudo é Matemática. São Paulo: Ática, 1999. 
 
DIENES, Z. P. As Seis Etapas no Processo de Aprendizagem em Matemática. São Paulo: E.P.U. 1974. 
 
FAINGUELERNT, E.K. O ensino de Geometria no 1º e 2º graus. A Educação Matemática em Revista, 
SBEM, ano III , 1 sem/95, p.45-53. 
 
FIORANO, C. J. Estudo dir igido de desenho para o ensino programado. São Paulo: Discubra, 1973. 
 
GIOVANNI, J.R.; CASTRUCCI, B.; GIOVANNI JR, J.R. A conquista da Matemática. São Paulo: FTD, 
1998. 
 
GOMES FERREIRA e  outros. Rede Didática. (vggf@npd.ufpe.br) consulta google em 
11.01.2002.[endereço na Internet] 
 
HOHMANN, M;  WEIKART, D. Educar a Cr iança.  Lisboa: Fundação Calouste-Gulbenkian, 1977 
 
IMENES, L.M. e LELLIS, M.Matemática para Todos. São Paulo: Scipione, 1998.  
 
______________. Minidicionár io de Matemática. São Paulo: Scipione,  2002. 
 
JAIME, A.P. ; GUTIERREZ, A. R. Una Propuesta de Fundamentacion para la Enseñanza de la 
Geometr ia: El modelo de van Hiele. In: CISCAR, S. L. e GARCIA, M.V.S. Teoria Y Practica en 
Educacion Matemática. Sevila: Ediciones Alfar, 1990.  
  
JAPIASSU, H. Para ler Bachelard.  Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1971. 
 
JUNQUEIRA, M.M.B.B. Aprendizagem da geometr ia em ambientes computacionais dinâmicos: um 
estudo no 9º ano de escolar idade. Lisboa: 1995. Dissertação (Mestrado). Universidade Nova de Lisboa. 
 
KLAUSMEIER, H.J.;GOODWIN, W. Manual de Psicologia Educacional: Aprendizagem e 
Capacidades Humanas. São Paulo: Harper & Row do Brasil , 1977. 
 
LOPES, M.L.M.L.; NASSER, L.Geometr ia: na era da imagem e do movimento. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 1996. 
 
LORENZATO, S. Os porquês Matemáticos dos Alunos e as Respostas dos Professores. In:  Pró-
posições, v.10, Campinas: UNICAMP, 1993.  
 
______________.  Por que não ensinar Geometria? In: Revista de Educação Matemática da SBEM, ano 
3, São Paulo:1º sem.1995.  
  
LORENZATO, S.,  VILA, M.C. Século XX I, qual Matemática é Recomendável? In: Zetetiké, n.1, 
Campinas: UNICAMP, 1993.  
 
LUJAN, M.L.S. A Geometr ia na 1ª Série do 1º Grau: um trabalho na perspectiva de van Hiele. 
Campinas, 1997. Dissertação (Mestrado).  UNICAMP. 
 
 
MACHADO, S.D.A.Engenhar ia Didática. In: Educação Matemática: uma introdução. São Paulo: EDUC, 
1999. 
 
MARMO DE OLIVEIRA, A. As origens da fórmula de resolução na equação de 2º grau. In: Nova 
Matemática Moderna. São Paulo: LisaLivros, s.d. 
 
MELLO, E.G.S. Demonstração em Geometr ia. São Paulo: 1998.  Dissertação (Mestrado). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 
 



 174 

MIGUEL, A.; FIORENTINI, D.; MIORIM, M.A. Álgebra ou Geometria: para onde pende o pêndulo? In: 
Pró-posições, Campinas,  v.3, n.3, [07] março de 1992.  
 
NASSER, L. Using the Van Hiele:  theory to improve secondary school geometry in Brazil . Tese 
(doutorado). King’s College, Universidade de Londres, 1992.  
 
NASSER e COLABORADORES. Geometr ia segundo a teor ia de van Hiele. Rio de Janeiro:  
IM/UFRJ/PROJETO FUNDÃO, 2000.  
 
NEHRING, C.M. A de Multipl icação e seus registros representação nas séries iniciais. Florianópolis, 
1996. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
NUNES, T. A criança deve Aprender Pensando. In:  Revista Pátio, ano I, n.4, fev/abr 1998, p.22-25. 
 
NUNES T.; BRYANT, P. Crianças fazendo matemática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
 
PAVAN ELLO, R. M. O abandono do ensino da geometria no Brasil : causas e conseqüências. Zetetiké, v.7, 
ano I, nº 1/1993. 
 
PEDRO, C.R. A Compreensão de conceitos geométr icos em acadêmicas do 7º Período de Pedagogia. 
Itajaí, 2003. Dissertação (Mestrado). Universidade do Vale do Itajaí.  
 
 PENTEADO, J.A. Curso de desenho para o 1º e 2º graus. São Paulo: Nacional, 1973. 
 
PERES, G. Pressupostos e reflexões teór icas e metodológicas da pesquisa participante no ensino da 
Geometr ia para camadas populares(1º e 2º graus). Campinas, 1991. Tese (Doutorado). UNICAMP. 
 
PIAGET, J. Biologia e Conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1973. 
 
PIAGET, J.; INHELDER, B.  A Representação do Espaço na Cr iança. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1993.  
 
PIROLA, N.A . Um estudo sobre a formação de conceitos de tr iângulos e quadr i láteros em alunos da 
quinta sér ie do pr imeiro grau. Campinas, 1995. Dissertação (Mestrado).UNICAMP. 
 
______________. Solução de problemas geométricos: dificuldades e perspectivas. Tese 
(Doutorado).Campinas, 2000. UNICAMP 
 
PIROLA, N.A., BRITO, M.R.F.B. A Formação dos Conceitos de Tr iângulo e Paralelogramo em 
Alunos da Escola Elementar . Márcia Regina F.de Brito(org.). Psicologia da Educação Matemática: Teoria 
e Pesquisa. Florianópolis: Insular, 2001. 
 
PRADO, K.K.I. A Interação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem de geometr ia no 
Ensino Fundamental. Itajaí,  2003, Universidade do Vale do Itajaí. 
 
PURIFICAÇÃO, I.C. Cabri-Géomètre e Teor ia de Van Hiele: Possibi lidades e avanços na construção 
do conceito de quadr ilátero. Curitiba, 1999. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Paraná. 
 
ROCHA, I.C.B. Ensino de Matemática: Formação para a exclusão ou para a cidadania? Educação 
Matemática em Revista  da SBEM , n.9, ano 8 , p.22-31, São Paulo, 2001. 
 
SANTA CATARINA, Secretaria de Estado da Educação e do Desporto. Proposta Curr icular de Santa 
Catar ina: Educação Infanti l, Ensino Fundamental e Médio: Disciplina Curr icular. Florianópolis: 
COGEN, 1998. 
 
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
SMOLE, K.C.S. A Matemática na Educação Matemática. Porto Alegre:  Artes Médicas, 1996. 
 



 175 

TINOCO, L. Geometr ia Euclidiana Por Meio de Resolução de Problemas. Rio de Janeiro: IM/UFRJ, 
1999.  
 
VAN HIELE, P.M. Structure And Insight: A Theory of Mathematics Education. New York: Academic 
Press, Inc, 1986.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

APÊNDICES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE  A: o teste de van Hiele 

PRIMEIRA PARTE DO TESTE DE VAN HIELE  

 Questão 1 – Assinale o(s) triângulo(s):  

                                                                    
                       (A)                          (B)                           (C)                      (D)                  (E)  

Questão 2 – Assinale o(s) quadrado(s): 

 

                  

 

    (A)                                         (B)                              (C)                           (D)                        (E)              
Questão 3  -  Assinale o(s) retângulo(s): 

                                        

   (A)                                      (B)                               (C)                           (D)                             (E) 

Questão 4  – Assinale o(s) paralelogramo(s): 

                                               

                                                                                                                 

 

(A)                              (B)                         (C)                              (D)                                   (E)        

 

  Questão 5   - Assinale os pares de retas paralelas: 
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                                                                                                               (D)                                            
          
 
                (A)                                       (B)                                             (C)                                                   (E) 
 
 
 

SEGUNDA PARTE DO TESTE DE VAN HIELE             

Questão 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)Têm 4 ângulos retos.                                                                   

b)Têm lados opostos paralelos.                                       A                         B 
c)Têm diagonais de mesmo comprimento.                                   
d)Têm os 4 lados iguais.                                                               
e)Todas são verdadeiras. 

                                                                                                     D                         C 

 Questão 7 - Escreva  três propriedades dos quadrados: 

     1 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     2 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     3 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   

 

Questão 8 - Um losango é uma figura de 4 lados em que todos os lados têm o 

mesmo comprimento. Veja três exemplos: 

 
 
 
 
 

Marque a alternativa que é falsa para todos os três exemplos de  losangos: 
         a)As duas diagonais têm o mesmo comprimento. 

 b)As duas diagonais são perpendiculares. 
 c)Os ângulos opostos têm mesma medida. 
 d)Todos os lados têm mesmo comprimento. 
 e)As duas diagonais têm comprimentos diferentes.  
 

        Questão 9 – Escreva 3 propriedades dos paralelogramos: 

    1 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    2 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    3 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Questão 10 - Escreva o nome  de um quadrilátero cujas diagonais não têm o 

mesmo comprimento. Desenhe este quadrilátero. 

 
 
 

 

 

APÊNDICE B:  figuras geométricas espaciais planificadas. 

                          

 

 

                                   Cili ndro 
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                                              Cubo 
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APÊNDICE C: a construção de quadriláteros com régua e compasso. 

 

 

1. Construindo o trapézio.  

Trapézio é o quadrilátero que apresenta apenas dois lados opostos paralelos, que são 

denominadas base maior e base menor. Observa-se que um trapézio é um “quadrilátero, 

não paralelogrâmico37, em dois lados são paralelos e os outros dois são forçosamente não 

paralelos” (FIORANO, 1973).                                                                      

Dados: base maior  e lados não paralelos. 

Construção: Sobre a base maior, localiza-se a sua metade. Com o centro do compasso 

em O, descreve-se uma semicircunferência; centro em R, com raio igual ao lado não 

paralelo, marca-se o ponto U e depois, com centro em S, marca-se o ponto T. Ligando-se 

os pontos R, S, T, U, encontra-se o trapézio procurado (PENTEADO, 1973). No caso, o 

trapézio encontrado é isósceles, por possuir os lados não paralelos com medidas iguais. 

Neste estudo, não houve a classificação dos trapézios em: isósceles, escaleno (todos os 

lados e ângulos não são iguais) ou retângulo (possui dois ângulos retos) 

 

 

 

2. Construindo o paralelogramo 

Vide considerações sobre paralelogramo,  no  pré-teste de van Hiele. 

                                                        
37 Fiorano (1973) considera paralelogrâmico ao quadri látero que possui seus quatro lados, paralelos 2 a 2 . 
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Dados: AB e BC (lados) e um ângulo agudo. 

Construção: Traça-se o lado AB e constrói-se com centro em A, o ângulo DÂB, dado. 

Com centro em A, marca-se o ponto D e com o centro em B traça-se um arco, que deve 

encontrar o arco traçado com centro em D. O ponto obtido é o C. O paralelogramo é 

obtido pela união dos pontos marcados (PENTEADO, 1973). 

 

 

      

                                       

3. Construindo o retângulo. 

Considerações sobre o retângulo, vide o pré-teste de van Hiele. 

Dados: lado maior e lado menor. 

Construção: Traça-se o lado maior EF e a partir da extremidade E, levanta-se uma 

perpendicular, cujo comprimento deve ser o do lado menor. Do ponto G, com a abertura 

do compasso igual a EF, traça-se um arco, que deve encontrar o arco traçado, com 

abertura do compasso igual ao lado menor, com centro em F. A união dos pontos 

encontrados dá origem ao retângulo (PENTEADO, 1973).  

 

 

 

4. Construindo o quadrado. 

Considerações sobre o quadrado, vide o pré-teste de van Hiele. 

Dados: lado 

Construção: Traça-se o lado do quadrado AB. Levanta-se uma perpendicular a partir 

de A. Com centro em A, com a abertura do compasso igual a AB, marca-se D. Com 

centro em D, traça-se um arco com abertura de compasso igual ao lado AB e  com centro 

em B,  corta-se  o arco, inicialmente traçado. ABCD é o quadrado procurado 

(PENTEADO, 1973).   
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5. Construindo o losango. 

Considerações sobre o losango, vide segunda parte do pré-teste de van Hiele.  

Dados: diagonal maior e lado.  

Construção: Traça-se a diagonal maior AB. Das extremidades A e B e com abertura 

do compasso igual ao lado do losango, descrevem-se arcos que se cortam em C e D. 

Encontra-o losango, através da união dos pontos obtidos (PENTEADO, 1973). 
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APÊNDICE D 

ATIVIDADE: Recortar e colar, classificando os quadriláteros em: paralelogramos, 

retângulos, quadrados, losangos, trapézios e quadriláteros 

quaisquer.
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ATIVIDADE:  Elaborar descrição da visita e da atividade realizada com argila, em 

sala-de-aula. Dizer se você encontrou alguma figura geométrica nas atividades 

desenvolvidas.  


