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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo investigar as contribuições de uma sequência didática 

elaborada com base no modelo Van Hiele de desenvolvimento do pensamento geométrico para 

a aprendizagem de áreas de quadriláteros numa turma de Educação de Jovens e Adultos. Para 

tanto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, tendo como instrumentos de produção de 

dados a observação, os registros escritos dos alunos e uma entrevista escrita semiestruturada. A 

aplicação da sequência didática ocorreu numa escola municipal da cidade do Rio de Janeiro, no 

turno noturno, com quatro alunos cujas faixas etárias eram bem distintas. Utilizando aspectos 

da investigação matemática, a experimentação se deu em três aulas, a qual explorou a 

manipulação do tangram com o auxílio de uma ficha de atividades. Durante a execução da ficha, 

os alunos foram aprendendo diferentes unidades de medida de área e a partir disso calcularam 

a área de uma região do mapa que residiam.  Deste modo, foi explorado o cálculo da área do 

retângulo sob uma malha quadricular e motivada a dedução das expressões algébricas das áreas 

de alguns quadriláteros notáveis. A análise dos dados indicou o avanço dos alunos nos níveis 

de desenvolvimento geométrico do modelo Van Hiele, crescimento da autonomia dos alunos e 

a conscientização do aluno como sujeito ativo do seu processo de ensino-aprendizagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Investigação matemática; modelo Van Hiele de desenvolvimento do 

pensamento geométrico; educação de jovens e adultos; tangram; área de quadriláteros notáveis. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to investigate the contributions of a didactic sequence 

based on the Van Hiele model of developing the geometric thinking for the learning of the area 

of a quadrilateral in a special class for young adults and adults (known as EJA in Portuguese). 

A qualitative research was thus made, having as data to the observation the following 

production instrumentation, the written record by the students and a written, semi-structured 

interview. The application of the didactic sequence took place in a municipal school of the city 

of Rio de Janeiro, during a evening class, with four students who had very different ages from 

each other. Using aspects of mathematical investigation, the experience happened throughout 

three classes, which explored the manipulation of Tangram with the help of a file of exercises. 

During the execution of the exercises, the students learned about different types of unit area 

measurements and, from that point, they calculated the area of the map of the zone where they 

lived. In this way, the calculation of a rectangular area under a graph paper was the topic 

explored and, therefore, motivated the deduction of the algebraic expressions for the area of a 

few notable quadrilaterals. Analysis of data showed students’ improvement in the learning of 

the geometric development of the Van Hiele model, growth of their autonomy and in their 

consciousness as active subjects of the teaching-learning process. 

 

KEY-WORDS: Mathematical investigation; Van Hiele model of developing the geometric 

thinking; young adults and adults education; tangram; areas of notable quadrilaterals. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesse trabalho de conclusão de curso, o tema discutido e pesquisado foi escolhido a 

partir da experiência obtida pela autora nas disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino, 

enquanto aluna do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal Fluminense. 

Tais disciplinas possuíam o estágio como parte integrante das atividades e eram organizadas 

em quatro semestres. 

A escolha do estágio em turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi resultado 

da disponibilidade da pesquisadora no turno da noite. Entretanto, a partir do estágio de Prática 

Pedagógica I, a mesma encantou-se pelo 2º segmento na EJA, que foi pouco discutido em todo 

curso de graduação. O que mais a chamou atenção na EJA foi o respeito que os alunos tinham 

com os professores, a vontade de aprender e os esforços dos alunos para estarem presentes e 

fazerem com que o aprendizado fosse mais eficaz.  

A disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino I possuía um total de 100 horas, que eram 

divididas em aulas teóricas, com discussão de textos sobre Educação Matemática, sugestões de 

atividades que podiam ser aplicadas para o ensino de determinados conteúdos e as outras horas 

eram destinadas a estágios em escolas púbicas de escolha do licenciando, com um caráter de 

observação nas aulas, nos conteúdos ensinados em sala de aula, comportamento dos professores 

e da turma, que eram registrados num relatório de observação. Assim também ocorreu na 

disciplina Pesquisa e Prática de Ensino II. Na Pesquisa e Prática de Ensino III (PPE III) 

juntamente com as observações, no fim do estágio, era pedido que se aplicasse uma atividade 

numa turma observada de acordo com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Juntamente 

com as aulas de PPE III ocorreram orientações sobre a atividade a ser escolhida e sobre 

referências teóricas nas quais se encontravam embasamento para a aplicação. 

O segundo segmento do EJA é de fundamental importância na educação brasileira e 

ganhou força a partir da década de 60 no território brasileiro, notória era a quantidade de pessoas 

que não possuíam o que atualmente é chamado de Ensino Fundamental II. A necessidade de 

inserção no mercado de trabalho e da efetiva participação na sociedade fez com que muitos 

brasileiros procurassem as escolas onde existiam a EJA, retomando seus estudos (BRASIL, 

2002). As consequências dessa realidade foram relatadas por Fantinato (2004): 
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Numa sociedade urbana, letrada, ter sido excluído precocemente da escola não apenas 

limita o acesso ao mercado de trabalho, como também parece trazer danos de natureza 

psicológica para o indivíduo nessa situação, levando-o a crer em sua incapacidade 

pessoal de aprender, que ele transfere para outros setores de sua vida. (Fantinato, 

2004, p. 119) 

Esse contexto socioeconômico de exclusão dos estudos em algum momento da vida foi 

refletido na maioria dos alunos do EJA.  

Uma das maiores dificuldades, conforme a proposta curricular do Ministério da 

Educação (BRASIL, 2002) seria a falta de formação dos professores específicos para essa área. 

Esse fato foi notado pela pesquisadora por ocasião das observações realizadas por ela durante 

as aulas e a convivência com os professores, ratificando que ainda é uma grande dificuldade. 

A importância do ensino de Matemática na EJA consiste no fato dos conhecimentos 

matemáticos proporcionarem meios para entender o mundo à sua volta e para colaborar em sua 

mudança, além de estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e desenvolver 

a capacidade do aluno para resolver problemas. Assim, os alunos podem perceber um aspecto 

prático na Matemática e utilizá-la em situações cotidianas, como por exemplo nas finanças 

pessoais e na economia doméstica. E, desse modo, exercer sua cidadania de forma mais plena 

(BRASIL,2002). 

A Matemática é considerada por muitos, uma disciplina em que os alunos possuem 

muitas dificuldades de aprendizagem, não seria diferente no EJA. Entretanto, existem meios 

que melhoram essa aprendizagem e transformam os alunos em agentes ativos nesse processo. 

O que acontece é que muitos professores ainda se dispõem dos métodos expositivos e 

tradicionais, que fazem com que “não se aproveite a potencialidade que o raciocínio matemático 

tem de estimular o desenvolvimento de capacidades importantes” (BRASIL, 2002, vol. 1, p.18) 

e com que o aluno apenas reproduza conhecimentos e atue de forma passiva no processo de 

ensino-aprendizagem.  

A geometria1 assume um papel muito importante na educação de jovens e adultos. Muito 

além da perspectiva espacial, noção de área, noção de direção, conhecimentos de figuras planas 

e espaciais, precisa-se integrar a geometria na EJA, não como um estudo estático das figuras e 

de suas nomenclaturas, mas de uma forma dinâmica do meio em que se vive (BRASIL, 2002). 

                                                 
1 Euclidiana 
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Nas aulas observadas durante o estágio, a pesquisadora constatou que, na maioria das 

turmas, o professor pouco abordava conteúdos geométricos. E quando o fazia, era de forma 

expositiva, o que fez com que a maioria dos alunos não assimilassem bem e possuíssem muita 

dificuldade na resolução de exercícios e problemas.  

Seguido desse tempo de observação, o componente pedagógico Prática Pedagógica III 

requeria que o licenciando aplicasse uma atividade em uma turma na qual fossem observadas 

as aulas durante o vigente semestre. A pesquisadora decidiu aplicar na turma 152 que, na 

organização da EJA na escola, representava os 6º e 7º anos do ensino fundamental II. Na turma, 

existiam alguns alunos que já eram conhecidos da pesquisadora desde o ano anterior, quando 

ela estagiou na EJA nessa mesma escola. Por meio de conversas com a turma, em alguns 

momentos de intervalo, a pesquisadora identificou que alguns trabalhavam na construção civil 

e manutenção de piscinas. Nesse contexto surgiu o interesse de escolher o estudo de áreas na 

aplicação da atividade. E, pela realidade de ensino-aprendizagem existente na turma, a 

pesquisadora optou pela utilização de uma metodologia que promovesse uma aprendizagem 

ativa e significativa para os alunos. 

Diante do exposto, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais são as 

contribuições de uma sequência didática2 elaborada com base no modelo Van Hiele de 

desenvolvimento do pensamento geométrico para a aprendizagem de áreas de quadriláteros 

numa turma da educação de jovens e adultos?  

E para responder a essa pergunta foram elaborados os seguintes objetivos gerais e 

específicos: 

Objetivo geral: Investigar as contribuições de uma sequência didática elaborada com 

base no modelo Van Hiele de desenvolvimento do pensamento geométrico para a aprendizagem 

de áreas de quadriláteros numa turma de EJA. 

Objetivos específicos: 

1) Verificar a motivação do aluno da EJA para trabalhar com material manipulável em sala 

de aula. 

                                                 
2 “Sequência didática corresponde a um conjunto de atividades articuladas que são planejadas com a intenção de 

atingir determinado objetivo didático. É organizada em torno de um gênero textual (oral ou escrito) ou de um 

conteúdo específico, podendo envolver diferentes componentes curriculares. ” (PESSOA, 1990) 
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2) Observar se o uso de materiais manipuláveis e uma sequência didática elaborada com 

base no modelo Van Hiele de desenvolvimento do pensamento geométrico estimula a 

autonomia acadêmica do aluno do EJA. 

3) Verificar se uma sequência didática com aspectos da investigação matemáticas 

contribui para o envolvimento ativo do aluno na sua aprendizagem. 

4) Promover a construção do conceito de área. 

5) Levar o aluno a deduzir as expressões algébricas das áreas de alguns quadriláteros 

notáveis3. 

Esse trabalho está estruturado da seguinte forma, além dessa introdução, possui três 

capítulos e as considerações finais. 

No capítulo um, é apresentado o referencial teórico, que embasou a elaboração dos 

instrumentos de produção de dados e a análise dos mesmos.  

No capítulo dois, será descrita a metodologia utilizada e detalhada toda a aplicação da 

atividade realizada na turma citada anteriormente. 

No capítulo três, será relatada a aplicação da pesquisa, incluindo algumas reações e 

respostas dos alunos. E também será realizada a análise dos dados segundo o referencial teórico 

escolhido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Quadriláteros notáveis são retângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio e losango.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nesse capítulo, serão expostas a fundamentação teórica que norteou a elaboração dos 

instrumentos de produção dos dados da pesquisa e a análise destes. Foram utilizados aspectos 

da Investigação Matemática (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003) e o modelo Van Hiele 

de desenvolvimento do pensamento geométrico (CROWLEY, 1994). 

 Em meio ao ensino tradicional4, o avanço das metodologias ativas de ensino-

aprendizagem contribui para a tentativa de superação de problemas decorrentes no ensino, 

inclusive no ensino de matemática. Centrando o aluno como agente principal do próprio 

aprendizado, essas metodologias surgem como proposta para focar numa participação ativa de 

todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem (AHLERT;WILDNER;PADILHA, 

2017). 

As metodologias ativas de ensino aproximam-se cada vez mais dos espaços formais 

de ensino, por trazerem contribuições positivas nos processos de ensino e de 

aprendizagem. Estratégias de ensino norteadas pelo método ativo têm como 

características principais: o aluno como centro do processo, a promoção da autonomia 

do aluno, a posição do professor como mediador, ativador e facilitador dos processos 

de ensino e de aprendizagem e o estímulo à problematização da realidade, à constante 

reflexão e ao trabalho em equipe (AHLERT;WILDNER;PADILHA, 2017, p. 9). 

 A autora dessa pesquisa, após estudar as investigações matemáticas, concluiu que essa 

é uma metodologia ativa, uma vez que, como exposto no item a seguir, propicia ao aluno as 

contribuições elencadas na citação acima. 

 

1.1 AS INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS 

 

 Uma investigação pode ser realizada em diversos contextos. Já que possui como 

sinônimos ações como: pesquisar, apurar, inquirir. É bem típico a realizações dessas ações em 

áreas científicas, jornalísticas e criminais. De acordo com alguns matemáticos, investigar é 

                                                 
4 “...se estruturou através de um método pedagógico, que é o método expositivo, que todos conhecem, todos 

passaram por ele, e muitos estão passando ainda, cuja matriz teórica pode ser identificada nos cinco passos formais 

de Herbart. Esses passos, que são o passo da preparação, o da apresentação, da comparação e assimilação, da 

generalização e da aplicação...” (LEÃO, 1999 apud SAVIANI, 1991. p.55) 
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pesquisar e a partir disso descobrir relações entre objetos matemáticos (PONTE; BROCARDO; 

OLIVEIRA, 2003). 

 A investigação em matemática possui características muito particulares, sendo 

direcionadas à formulação de conjecturas que necessitam de testes ou provas. A presença tão 

constante da ação investigativa no estudo matemático incentivou diversos estudiosos em 

educação a utilizarem essa ação como meio na tentativa da construção de novos conhecimentos 

para seus alunos (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003). 

Alguns autores defendem a existência de duas imagens da Matemática. Como, por 

exemplo, Pólya (1975 apud PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003), que enfatiza o 

contraste dessas imagens: Uma imagem consiste na ciência rigorosa, desde Euclides e a outra 

é vista como um “corpo” em construção, uma ciência experimental, indutiva. E ambos os 

aspectos existem há bastante tempo.  

 As investigações matemáticas são algumas das ações da chamada “atividade 

matemática”, que promove o processo de aprendizagem matemática ao processo de fazer 

Matemática. A partir disso, essa ciência pode ser percebida mais como uma geradora de 

conhecimentos do que como um corpo pronto de conhecimentos (PONTE; BROCARDO; 

OLIVEIRA, 2003). 

 O conceito de resolução de problemas é bem semelhante ao conceito de investigação 

matemática, o que normalmente gera uma confusão, quando ocorre a citação de tais conceitos. 

O que diferencia um do outro é que no problema tem-se como objetivo encontrar uma solução 

para situações Matemáticas ou situações cotidianas. E, nas investigações matemáticas, são 

enfatizados os processos matemáticos. Como por exemplo, procurar regularidades, formular 

conjecturas, justificá-las, prová-las, refletir e generalizar. Portanto, de acordo com os autores, 

na resolução de problemas já existe uma questão a ser respondida, enquanto nas investigações 

matemáticas, a questão está sendo construída (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003). 

 O convite aos alunos para participarem de atividades investigativas em matemática era 

defendido também por outros matemáticos, como Braumann (2002, p. 5 apud PONTE; 

BROCARDO; OLIVEIRA, 2003):  

Aprender Matemática não é simplesmente compreender a Matemática já feita, mas 

ser capaz de fazer investigações de natureza matemática (ao nível adequado a cada de 

ensino). Só assim se pode verdadeiramente perceber o que é a Matemática e a sua 
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utilidade na compreensão do mundo e na intervenção sobre o mundo. Só assim se 

pode realmente dominar os conhecimentos adquiridos. Só assim se pode ser inundado 

pela paixão “detetivesca” indispensável à verdadeira fruição da Matemática. Aprender 

Matemática sem forte intervenção da sua faceta investigativa é como tentar aprender 

a andar de bicicleta vendo os outros andar e recebendo informação sobre como o 

conseguem. Isso não chega. Para verdadeiramente aprender é preciso montar a 

bicicleta e andar, fazendo erros e aprendendo com eles. 

 A investigação matemática pode ser dividida em quatro partes, propostas por Ponte, 

Ferreira, Varandas, Brunheira e Oliveira (1999 apud PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 

2003), que podemos ver no QUADRO 1. 

  QUADRO 1: Momentos na realização de uma investigação 

  Fonte: (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003, p. 21) 

 Durante todo processo da investigação podem ocorrer discussões entre os matemáticos 

interessados numa determinada questão. Tais discussões levam às conclusões, tornando-se 
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obrigatória na parte final, para que os resultados sejam reunidos e divulgados (PONTE; 

BROCARDO; OLIVEIRA, 2003). 

Utilizar a investigação no processo de ensino-aprendizagem motiva os alunos a 

estudarem Matemática com um olhar de um matemático. Não simplesmente como um receptor 

passivo de conteúdos e conceitos, mas como um construtor ativo da própria Matemática. Fazer 

com que coloquem “a mão na massa” e despertem uma possível paixão pelo caráter 

investigativo existente nessa área científica, assim como defende Braumann (2002, apud 

PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003), argumentando que o processo de investigação 

matemática está ao alcance dos alunos na sala de aula de Matemática. 

 

1.1.1 INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS NA SALA DE AULA 

 

 Normalmente, no cotidiano de uma sala de aula de Matemática, há diversos exercícios 

e problemas. O que diferencia a investigação matemática desses, é o tratamento de questões 

mais abertas, que quando iniciadas não se sabe exatamente onde se vai chegar, por quais 

caminhos exatamente terão que passar. Além disso, os resultados que se esperam, nem sempre 

podem acontecer (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003).  

A atividade investigativa promove a participação ativa do aluno, assim como indicado 

anteriormente. Um dos aspectos mais importantes das investigações é a motivação que o aluno 

ganha para alcançar um objetivo traçado, partindo da mobilização dos seus recursos cognitivos 

e afetivos, promovendo assim o aprendizado. Ao inquirir, questionar, formular questões 

conjuntamente com os alunos, motiva-se o envolvimento do aluno na aprendizagem (PONTE; 

BROCARDO; OLIVEIRA, 2003). 

A sugestão dos autores não é utilizar somente a investigação matemática como método 

de ensino-aprendizagem, mas sim associá-la a outros métodos. Como por exemplo: exercícios, 

resolução de problemas, análise de erros, projetos, entre outras tendências em Educação 

Matemática. A grande dificuldade do professor é saber utilizá-las de modo equilibrado, 

promovendo um currículo interessante e uma aprendizagem efetiva (PONTE; BROCARDO; 

OLIVEIRA, 2003). 



22 

 

Uma aula investigativa possui algumas peculiaridades que não podem ser previstas, 

como, por exemplo, os diversos caminhos percorridos pelos alunos, os resultados encontrados 

por estes e a quantidade necessária de intervenção do professor. Isto evidencia a multiplicidade 

de situações que podem ocorrer numa aula investigativa. Essa aula desenvolve-se normalmente 

em três etapas, lembrando que pode ser uma aula ou um conjunto de aulas. As três etapas são: 

(i) introdução da tarefa feita pelo professor, (ii) realização da investigação, (iii) discussão dos 

resultados. É importante destacar alguns detalhes de cada etapa, na etapa (i) a introdução deve 

ser feita de maneira mais breve possível, mas que seja suficiente para que todos os alunos 

entendam. Se esse momento não for breve, é possível que o professor comece a etapa (ii) no 

lugar dos próprios alunos, desmotivando assim a autonomia destes. Na etapa (ii), o professor 

deve intervir o mínimo, tendo um papel de regulador da atividade. Permitir que o aluno faça 

interrogações a si e ao grupo, faça conjecturas, entre tantas outras atividades típicas de uma 

investigação matemática. Na última etapa, é importante que o professor incentive a discussão 

entre os grupos e os relatos dos resultados encontrados (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 

2003). 

No desenvolvimento da investigação, é também necessária uma série de cuidados. Um 

deles é a necessidade de um registro escrito, já que alguns alunos podem não ter familiaridade 

com esse tipo de aula, e na última etapa, ao compartilhar os resultados encontrados e as 

conjecturas realizadas; pela falta de registro, o aluno pode esquecer algumas coisas, ou até 

mesmo ter dificuldade de se expressar. A verbalização dos resultados encontrados faz com que 

os alunos aprendam a se comunicar matematicamente. Na etapa final, o professor pode utilizar 

de contraexemplos para estimular a discussão. É importante que o professor acompanhe todos 

os processos, a fim de motivar o desenvolvimento dos alunos no processo investigativo. Instruí-

los quando não estiverem seguindo as etapas corretas de uma investigação é um papel 

fundamental. Como por exemplo, instruir o aluno que estiver na realização de conclusões sem 

passar pelo processo de justificativas. Através de um trabalho contínuo, fazer os alunos 

perceberem a importância das justificativas nas afirmações matemáticas. E, além disso, é 

importante gerir bem o tempo de acordo com a atividade, para explorar bem cada etapa no 

tempo disponível (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003).  

O professor deve desempenhar uma série de papéis numa aula com investigação 

matemática. Sendo alguns já citados, têm-se como principais: desafiar os alunos, observar 

atentamente seus progressos, motivá-los a raciocinar matematicamente e incentivá-los a 

conjecturar, questionarem-se e fazerem conclusões (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 
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2003). Como é uma aula que requer um papel bastante participativo do aluno, o professor deve 

sempre incentivá-los a continuar, perceber se os alunos estão cansados e intervier quando 

necessário. Ao preparar as atividades, deve colocar questões que desafiem os alunos e gerem 

interesses. Cabe ao professor, durante toda a atividade, realizar a avaliação do progresso dos 

alunos, ter cuidado ao corrigir erros dos alunos, para não interromper o desenvolvimento de 

alguma conjectura ou justificativa deles (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003). 

 

1.1.2 INVESTIGAÇÕES EM GEOMETRIA  

 

  Como o ramo da geometria foi o escolhido para ser desenvolvida a pesquisa precisou-

se de um olhar mais atento às investigações geométricas. Cuja utilização promove colaboração 

no entendimento de artifícios e relações geométricas, que supera a comum memorização e 

tecnicidade da geometria para resolução de exercícios (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 

2003). 

  As tendências curriculares têm criticado a visão do movimento da Matemática 

Moderna, que utilizou a Geometria para representar o caráter dedutivo e axiomático da 

Matemática e desvalorizou as investigações e as construções. E, essas tendências estão 

convergindo para o pensamento no qual se coloca a Matemática como fundamental para 

compreender o espaço em que se vive e interage para o aprendizado dos aspectos fundamentais 

da atividade Matemática (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003). 

As investigações matemáticas na geometria ajudam a promover aspectos essenciais da 

atividade matemática como, por exemplo, a formulações de questões, conjecturas, a 

argumentação delas e de demonstrações, e a procura por demonstrações e generalizações. A 

exploração de diferentes tipos de investigação contribui na aproximação de situações da 

realidade e situações matemáticas. Também promove o desenvolvimento de capacidades, como 

a visualização espacial, a utilização de diferentes representações e a percepção da evolução da 

Matemática e conhecimento de sua história. Portanto, a investigação matemática tem papel 

fundamental na motivação e efetivação de uma aprendizagem concreta e na colaboração das 

atuais tendências curriculares em matemática (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003). 

 Ponte, Brocardo e Oliveira (2003) recomendam a utilização de materiais manipuláveis 

na sala de aula. O NTCM (National Council of Teachers of Mathematics) em 1989 considerou:  
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Todas as salas de aula devem ser equipadas com conjuntos de material manipulável 

(por exemplo, cubos, placas, geoplanos, escalas, compassos, réguas, transferidores, 

papel para traçados de gráficos, papel ponteado). Professores e alunos devem ter 

acessos à materiais apropriados para desenvolver problemas e ideias para exploração. 

(NTCM, 1989, apud PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003, p. 87) 

E defendendo e destacando a importância desses materiais Matos e Serrazina (1996) 

dizem:  

[...]tais materiais possibilitam o aluno a estabelecer relações com a Matemática” 

(MATOS e SERRAZINA, 1996 apud CAVALCANTE; MANGUEIRA; SANTOS, 

2015, p.2) 

“a interação com o material permite ao aluno momentos de meditação, busca por 

respostas, formulação de soluções e novos questionamentos” (MATOS e 

SERRAZINA, 1996 apud CAVALCANTE; MANGUEIRA; SANTOS, 2015, p.2) 

O uso de diversos dos materiais manipuláveis é recomendado, adequado e importante 

para o ensino de conceitos e relações geométricas como por exemplo, cortes de poliedros ou 

visualização destes. O uso desse material também entusiasma os alunos a fazerem explorações, 

resulta no encontro de mais resultados e na elaboração de conjecturas (PONTE; BROCARDO; 

OLIVEIRA, 2003) 

 

1.3 O MODELO VAN HIELE DE DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 

GEOMÉTRICO 

 

O modelo Van Hiele de desenvolvimento do pensamento geométrico desenvolveu-se a 

partir dos trabalhos de doutorado de Dina van Hiele-Geldof (1984a) e Pierre van Hiele (1984b), 

na Universidade de Utrecht, Holanda. O trabalho demorou a ser reconhecido 

internacionalmente, com exceção da União Soviética, que mudou seu currículo de Geometria 

na década de 60, para utilizar o modelo Van Hiele. Somente a partir da década de 70, o norte-

americano Izaak Wirszup (1976) começou a escrever e divulgar sobre o trabalho. O que pouco 

tempo depois, também fez o professor do casal, ao citar o modelo em um dos livros de sua 

autoria. A partir disso, o trabalho ganhou divulgação internacionalmente e até hoje é utilizado 

em diversos países como orientação para os currículos de Geometria (CROWLEY, 1994). 
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 O modelo dispõe de cinco níveis. São eles: “visualização”, “análise”, “dedução 

informal”, “dedução formal” e “rigor” (SHAUGHNESSY e BURGUER, 1985, p. 420 apud 

CROWLEY,1998, p.2). Esses níveis definem por etapas o processo de pensamento geométrico, 

que se configura sequencialmente do nível de visualização até o último, rigor. Crowley (1998) 

afirma que segundo o modelo Van Hiele é de suma importância propiciar aos alunos 

experiências apropriadas, já que realizando uma atividade de nível intelectual superior ao nível 

em que eles se encontram pode interromper o processo de aprendizagem, promovendo 

desmotivação por parte dos alunos em relação aos conhecimentos geométricos (CROWLEY, 

1994). 

 Cada nível possui sua caracterização particular, estando elas diretamente ligadas. O 

primeiro deles, classificado como nível 0, a visualização é colocada como o estágio inicial do 

aluno, que percebe o lugar em que vive apenas como espaço que existe. A identificação das 

figuras geométricas é dada mais visualmente, não sendo conhecidas suas propriedades e suas 

identificações são realizadas por suas aparências físicas. Alguém nesse nível consegue nomear 

as figuras, reproduzi-las e aprender o vocabulário geométrico. Ao colocar a mesma figura 

geométrica em diferentes posições, a pessoa tem dificuldade de identificar que são iguais, pois 

conhece normalmente somente em posições padrões (CROWLEY, 1994). 

 O segundo nível, a análise ou nível 1, é caracterizado pela análise dos conceitos 

geométricos, identificando as características das figuras. Como por exemplo: identificação de 

ângulos: se são iguais, retos, agudos ou oblíquos. Classificando assim as figuras pelas 

propriedades que as identificam. Entretanto, não são capazes de relacionar as propriedades 

conhecidas. No nível 2, dedução informal, os alunos conseguem deduzir as propriedades das 

figuras, reconhecer suas classes e relacioná-las. Conseguem formular conjecturas informais, 

mas, não conseguem entender as deduções completamente e a importância dos axiomas. 

Conseguem somente acompanhá-los (CROWLEY, 1994).  

 Na dedução formal, ou nível 3, o aluno entende as relações, o papel dos axiomas, 

postulados, definições, proposições, teoremas, corolários e demonstrações. Não somente 

entende, mas consegue realizar demonstrações de maneiras diferentes. É capaz de perceber 

implicações ou equivalências. No quinto e último nível (nível 4), o aluno consegue trabalhar 

transitando em diversos sistemas axiomáticos. Compara e estuda diferentes sistemas. Em 

particular, a geometria assume um plano abstrato. Consegue trabalhar com as geometrias não 

euclidianas, por exemplo. Esse nível, segundo Hoffer (1985, apud CROWLEY, 1994), não 
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recebeu muita atenção pelos pesquisadores precursores do modelo. E, ainda na atualidade, é 

pouco desenvolvido na educação básica (CROWLEY, 1994). 

 É importante destacar as principais propriedades do modelo, identificada pelos Van 

Hiele (1984a apud CROWLEY, 1994), propriedades essas que auxiliam a utilização do modelo 

no ensino. São elas: o caráter sequencial, sendo realizado o desenvolvimento de cada nível 

sequencialmente. O avanço, sem permitir que o aluno pule algum nível. O caráter intrínseco e 

extrínseco, existindo relações de dependência entre os níveis. O caráter linguístico, o qual 

defende que cada nível tenha suas particularidades, seus próprios símbolos linguísticos e 

sistemas de relações que existem entre eles. Sendo assim, no avanço de cada nível, aumenta-se 

o domínio da linguagem geométrica. E, por fim, Crowley (1994) defende que uma combinação 

inadequada consiste em propostas de atividades de níveis diferentes aos que os alunos estão.  

 De acordo com os Van Hiele - Gelgof (1984b apud CROWLEY, 1994), o avanço de 

cada nível depende mais da instrução dada, do que da maturidade ou idade dos alunos, a partir 

disso percebe-se que é importante ter muito cuidado na organização e métodos a serem 

utilizados com os alunos. Assim, o casal sugeriu cinco fases sequenciais de aprendizado: 

interrogação, orientação dirigida, explicação, orientação livre e integração. Sendo a partir delas 

que se consegue desenvolver cada um dos níveis.  

 Na fase 1, interrogação, desenvolve-se a conversa entre professores e alunos. 

Esclarecimento, pelo professor, da linguagem específica do nível. São feitas questões 

correspondentes a cada nível. Devendo ser observado pelo professor o nível em que os alunos 

estão. Na fase seguinte, orientação dirigida, os alunos estudam o material disponibilizado pelo 

professor, de acordo com a sequência que este indicou. Sendo realizadas as atividades 

gradualmente (CROWLEY, 1994). 

 A terceira fase, explicação, é caracterizada pela exposição dos alunos, referente a 

experiências já vividas, suas percepções dos conteúdos estudados e resultados encontrados. 

Sendo o uso da linguagem realizado adequadamente. O professor deve agir minimamente e 

promover a discussão e a interação entre alunos.  

Na fase 4, os alunos se colocam em situações mais complexas, tornando-se mais 

autônomos e capazes de fazerem diversas conclusões de maneiras distintas. Finalizando com a 

quinta e última fase, integração, em que os alunos realizam uma revisão de tudo aquilo que 

estudaram e obtêm uma visão geral diante de todos os objetos, relações e propriedades que 
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viram. Realizando assim, uma síntese final e fornecendo um resumo global. No fim dessa fase, 

os alunos que concluírem esses objetivos traçados nas fases, avançaram para o nível seguinte 

em que estavam. Ou seja, estarão prontos desenvolver as fases do nível seguinte.  (CROWLEY, 

1994). 
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2 METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo são apresentados a caracterização da pesquisa, o contexto da pesquisa e 

a elaboração dos instrumentos de produção de dados. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

  A pesquisa possui abordagem de prevalência qualitativa, porque dispõe de um maior 

enfoque na interpretação do objeto estudado e valoriza o subjetivo na interpretação e 

desenvolvimento da pesquisa (POLIT et al., 2004 apud ENGEL e SILVEIRA, 2009). A 

pesquisa qualitativa se interessa em compreender um determinado grupo social, organização, 

etc. Na presente investigação, o objetivo é descrever as contribuições, se houver, de uma 

sequência didática elaborada segundo o modelo Van Hiele de desenvolvimento do pensamento 

geométrico, para o ensino e aprendizagem de áreas de quadriláteros para alunos da EJA. Além 

disso, a pesquisa é de natureza básica, visando construir um conhecimento novo. Nesta 

pesquisa, o conhecimento emergirá das análises realizadas segundo o referencial teórico dos 

dados produzidos na investigação. Tem-se consciência que o conhecimento produzido numa 

pesquisa qualitativa é parcial e limitado, entretanto o que importa é a produção de informações 

aprofundadas e ilustrativas (DESLAURIERS, 1991 apud ENGEL e SILVEIRA, 2009). Nesse 

trabalho, as análises realizadas pretendem contribuir para o entendimento da utilização do 

modelo Van Hiele, sem a pretensão de constituir-se conclusivo, e sim, oferecer elementos para 

a reflexão e aprofundamento do referido modelo. 

A presente pesquisa possui, segundo os objetivos, um caráter descritivo, pois busca descrever um 

fenômeno. Sendo também um estudo explicativo, uma vez que procura explicar as contribuições o modelo 

Van Hiele do desenvolvimento do pensamento geométrico para o ensino e aprendizagem de áreas de 

quadriláteros notáveis. Ela decorre da pesquisa descritiva, identificando os fatores que ocorrem na coleta 

de dados da pesquisa e analisa seus resultados e após isso os explica (GIL, 2007 apud ENGEL e 

SILVEIRA).   
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2.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

2.2.1 A ESCOLA DA TURMA PARTICIPANTE 

O local de desenvolvimento da pesquisa e aplicação da atividade proposta foi numa 

escola municipal da cidade do Rio de Janeiro que possui o EJA. Localizada numa região onde 

existem áreas de vulnerabilidade social bem próximas. Ela possui dois andares, no primeiro 

está o pátio e a quadra, um portão de grade de ferro que permite a passagem para o refeitório, 

para os banheiros e para o segundo andar. A passagem pelo portão só é liberada pelo inspetor 

da escola nos horários permitidos. O refeitório apresenta uma estrutura simples, com a cozinha 

e algumas mesas.  

Para o acesso ao segundo andar, existe uma escada, há ausência de rampas ou elevadores 

para a locomoção de pessoas com deficiência física ou com dificuldades para locomoção. No 

segundo andar da escola, estão localizadas as salas de aula, biblioteca, secretaria, direção, sala 

dos professores, o banheiro e a cozinha dos funcionários. 

Durante o dia, a escola possui o ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e durante a noite a 

escola possui o PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos). O ensino fundamental I 

tem horário integral. Logo após, a partir das 18h o PEJA inicia. No turno diurno, cada turma 

tem sua sala e os professores se locomovem de acordo com a turma em que darão aula. Já à 

noite, cada professor tem sua sala de aula e os alunos se locomovem de acordo com a disciplina.  

A cada dia da semana, cada turma possui aula de uma determinada disciplina. São elas: 

Ciências, Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia (mesmo docente), Língua 

Estrangeira e Artes. O horário começa a partir das 18h, entretanto, como alguns alunos 

trabalham antes das aulas, é servido o jantar às 18h, então, alguns professores começam a aula 

exatamente às 18h enquanto alguns alunos vão chegando. O professor de Matemática aguarda 

a chegada de pelo menos alguns alunos. 

 

2.2.2 O PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Na turma onde a pesquisa foi desenvolvida, frequentavam regularmente cinco alunos. 

Um homem de 34 anos, uma mulher de 32 anos, uma senhora de 55 anos, um homem de 30 
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anos e um jovem de 17 anos. Embora existissem 15 alunos matriculados. Era uma turma do 

EJA que correspondia às séries finais do ensino fundamental, neste caso os 6º e 7º anos. A 

maioria desses alunos trabalhavam. O primeiro homem citado trabalhava na manutenção de 

piscinas, o segundo homem era pedreiro. A mulher era manicure, a senhora, aposentada e o 

jovem, estudante. 

 

2.3 PRODUÇÃO DE DADOS 

 

Os dados foram produzidos, por meio da observação, da aplicação de uma sequência 

didática e entrevista. O processo de elaboração da sequência didática, bem como da entrevista 

é descrito a seguir.  

 

2.3.1 ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Tendo por base os níveis de Van Hiele, desenvolveu-se uma atividade com os alunos 

que possibilitasse a construção da noção de área e a dedução das expressões algébricas da área 

do retângulo, quadrado e paralelogramo com aspectos de investigação matemática, 

considerando os níveis de conhecimento geométrico em que os alunos estavam, os quais foram 

sendo observados durante o desenvolvimento das tarefas da atividade. Assim, sendo utilizadas 

atividades adequadas aos níveis de Van Hiele, iniciando no nível 0, visualização, cuja 

organização previa que os alunos se desenvolvessem bem em cada nível e progredissem para o 

nível seguinte, até que chegassem no nível 2, sendo capazes de fazer conjecturas informais e 

encontrar as expressões algébricas das áreas de alguns quadriláteros. Logo, utilizaram-se 

atividades que explorassem as características do nível 0 e sendo concluídas, passava-se para 

nível 1 e finalizando essa etapa, abordava-se as características do nível 2.  
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A primeira atividade da sequência didática foi construir o tangram5, a partir de 

dobraduras6 e exibição de slides7 que abordaram a manipulação e a visualização. O objetivo era 

que os alunos colorissem e manipulassem o material, construindo algumas figuras com as peças 

do jogo e soubessem identificar a maioria das figuras que faziam parte do tangram. Ou seja, 

vivenciassem as características típicas do nível 0 do modelo Van Hiele de Desenvolvimento do 

Pensamento Geométrico.  

Em seguida foi entregue a ficha de atividades 8que possuía questões para que os alunos 

resolvessem com o auxílio do material didático construído. Nessa fase da pesquisa, foi pensado 

em desenvolver respectivamente os níveis 1 e 2 do modelo Van Hiele. Desenvolvendo-se nas 

primeiras nove questões a identificação das figuras, a comparação entre elas, a relação entre as 

propriedades, a sobreposição das figuras e a formulação de conclusões a partir da 

experimentação solicitada na ficha, características do nível 0. 

Na questão dez, objetivava-se desenvolver aspectos do nível 1, análise, na qual fosse 

resolvida a partir da reflexão sobre o conceito de área, cuja a ideia inicial foi trabalhada em 

questões anteriores da presente atividade. Sendo tal conceito aplicado em diferentes figuras do 

tangram, sem a utilização de nenhuma expressão algébrica. Assim também como na questão 

11. 

Na décima segunda questão, pretendia-se que os alunos conseguissem identificar as 

propriedades da figura geométrica em questão, tendo em vista o conceito de área desenvolvido, 

e aplicar numa determinada situação cotidiana. Ou seja, introduzir uma motivação para que os 

alunos construíssem informalmente uma demonstração, que são características do nível 2. As 

últimas questões da ficha continham perguntas que caracterizaram uma pequena entrevista. 

 A partir da execução de toda sequência já citada, procurava-se não somente promover o 

pensamento geométrico dos alunos relativos à introdução da dedução informal, mas aprofundá-

los de forma a amadurecê-los o suficiente, para que futuramente pudessem progredir para o 

nível 3 e pudessem entender e vivenciar uma das atividades matemáticas de suma importância, 

a investigação matemática. Por isso, dando seguimento à sequência didática, cada aluno recebeu 

                                                 
5 "Jogo chinês formado por sete peças, que são formas geométricas, as quais se originam da decomposição de um 

quadrado. Esse jogo é muito utilizado em aplicações de atividades para o ensino de Matemática, que podem ser 

abordadas de diversas maneiras (SANTOS; IMENES, 1987). 
6 Escolheu-se esse método de construção do tangram para maior e melhor manipulação do material didático. 
7 Alguns slides constam no capítulo 3 deste trabalho. 
8 Disponíveis nos anexos desse trabalho. 
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uma folha com diversos retângulos, posicionados de diversas maneiras num papel quadriculado 

e a tarefa seria calcular a área de cada retângulo desenhado, a partir da observação deles e da 

identificação das medidas dos retângulos contidos na folha. 

Após a execução da folha, a pesquisadora corrigiu na lousa juntamente com os alunos, 

procurando descobrir o método de resolução deles e, a partir disso, motivou os alunos a 

identificar a expressão algébrica capaz de calcular a área de qualquer retângulo. Em seguida, 

buscou-se apresentar uma aula expositiva dialogada, na qual os alunos já estavam acostumados. 

Isso para consolidar todo o conhecimento adquirido durante as outras etapas da aplicação, 

através do registo escrito e também os motivar a descobrir as expressões algébricas de área de 

outros quadriláteros, a partir da já descoberta expressão algébrica do retângulo. E assim, 

incentivar a formulação de conjecturas, a investigação delas e justificativas para explicar as 

conjecturas formuladas. E, deste modo, finalizar a investigação matemática, chegando no fim 

da última proposta da aplicação, a qual consiste em construir o conceito de área a partir do 

material manipulável e de uma sequência didática, concluindo com a dedução das expressões 

algébricas de áreas. 

 

2.3.2 ENTREVISTA 

 

 O objetivo da entrevista foi coletar dados sobre o conhecimento do aluno sobre área, a 

partir da experiência de vida de cada um, seja adquirido pelo meio escolar ou também pelo meio 

profissional e cotidiano. Além disso, buscou-se saber a opinião dos alunos sobre a atividade 

aplicada e também possíveis sugestões para melhoria. 

 

2.4 ORGANIZAÇÃO DA EXPERIMENTAÇÃO 

 

A experimentação foi realizada em três dias de aula de matemática, num total de nove 

horas. A seguir, temos o resumo da distribuição das atividades por dia de aula e os objetivos. 
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Quadro 2 – Síntese da Experimentação 

Data 

Tempo 

de 

duração 

Atividade ou Questões Objetivo 

Nível 

de 

Van 

Hiele 

 

 

30/10/2017 

 

 

3h e 

30min 

Apresentação do 

tangram 

Utilizar o material 

manipulável para estimular a 

visualização e a identificação 

das figuras geométricas 

0 

Construção do tangram 

pelo aluno 
0 

Manipulação e 

construção de figuras 

lúdicas com as peças do 

tangram 

0 

Entrega de ficha de 

atividades 

Motivar a comparação, 

identificação de propriedades, 

sobreposição das figuras e a 

introdução de uma ideia 

inicial do conceito de área 

0 

Questões de 1a 4 0 

Questões 5 e 6 

Obter um registro escrito do 

que os alunos sabem sobre os 

termos, medir a área 

0 

Questões de 7 à 10 

Calcular área de algumas 

peças do tangram através da 

comparação entre as figuras 

geométricas, usando como 

unidade de área 

0 

Questão 11 

Calcular a área do mapa da 

região municipal onde se 

encontrava a escola, com o 

auxílio de um papel vegetal 

quadriculado 

1 
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06/10/2017 
3h e 30 

min 

Questão 12 

Aplicar o conteúdo 

desenvolvido numa situação 

cotidiana 

1 

Questões 13 à 15 Entrevistar os alunos 1 

Folhas quadriculadas 

com retângulos 

desenhados 

Motivar a percepção intuitiva 

da expressão algébrica da 

área do retângulo 

1 

Aula expositiva 

Corrigir a atividade anterior e 

deduzir da expressão 

algébrica a área do retângulo 

2 

13/10/2017 
3h e 30 

min 

Aula expositiva 

dialogada 

Deduzir a expressão algébrica 

da área do quadrado, do 

paralelogramo e exercícios 

envolvendo as áreas dos três 

quadriláteros trabalhados 

2 

Fonte: Elaboração Própria 
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3 RELATO E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

  Nesse capítulo, será apresentado o relato da aplicação da sequência didática e a análise 

dos dados produzidos durante a experimentação da mesma. Optou-se por realizar a descrição e 

a análise integradas para melhor fluidez da leitura e compreensão dos resultados obtidos. 

No primeiro dia, a aula começou com 30 minutos de atraso, porque o professor regente 

estava numa reunião com a diretora da escola. O professor permaneceu na sala durante todo o 

tempo de aplicação da atividade. Iniciou-se a atividade com três alunos, a saber, um jovem, um 

adulto e uma senhora. Como eram poucos, a pesquisadora reuniu três mesas e pediu para que 

eles se acomodassem. Por conta da ética na pesquisa, que implica dentre outras atitudes, 

preservar a identidade dos sujeitos participantes, a pesquisadora nomeou os alunos durante o 

relato da pesquisa. O aluno adulto, que possuía 30 anos, foi nomeado como aluno A, a aluna 

mais idosa com 55 anos, foi a aluna B, o aluno mais jovem, 16 anos, foi chamado como aluno 

C, a aluna D foi a quarta aluna a chegar no primeiro dia de aplicação, o aluno E que participou 

somente a partir do segundo dia de aplicação e por último a aluna 6, que participou apenas no 

último e terceiro dia de aplicação. 

A pesquisadora iniciou afirmando que aquela atividade seria diferente das outras aulas 

de matemática que eles tiveram, pois, a participação de cada um seria o que promoveria o 

avanço da aula, realizando atividades lúdicas e de investigação. Com essa conversa inicial, a 

pesquisadora percebeu que alguns ficaram entusiasmados com a proposta. Após isso, foi 

entregue um kit para cada aluno, contendo uma folha A4 de papel vegetal, uma folha A4 de 

papel ofício, lápis de cor, tesoura e régua, sendo solicitado o lápis e a borracha de cada um. 

Desse modo, iniciou-se uma pequena apresentação em Power Point (figura 1), na qual o 

primeiro slide continha o nome tangram. A pesquisadora perguntou aos alunos se eles 

conheciam esse nome, segundo a Fase 1 do modelo Van Hiele a qual prevê que a professora 

interrogue os alunos sobre o tema da aula. Ninguém conhecia. A partir disso, começou-se a 

contar a história do tangram, explicando que era um antigo jogo chinês e contava-se uma lenda 

sobre o surgimento do jogo e que o utilizavam bastante para aprender conteúdos matemáticos, 

ou seja, um exemplo de material didático para o ensino-aprendizagem de matemática. Essa 

contextualização é fundamental para o prosseguimento da atividade, não só como uma forma 

de motivação, mas também como forma de produção de conhecimento.  
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Os alunos ficaram interessados e bem concentrados durante a explicação da 

pesquisadora. É importante ressaltar que em nenhum momento da atividade, o professor 

interveio. Após essa explicação, foi exibido o slide em que aparecia uma imagem do tangram 

(figura 2). Em seguida, os alunos foram questionados sobre quais eram as figuras existentes 

naquela imagem. O aluno A respondeu amarelo, porque era a cor do triângulo que a 

pesquisadora apontou, mas os outros dois alunos logo corrigiram o colega e disseram que não 

se chamava amarelo aquela figura, e sim o triângulo. O aluno que nomeou o triângulo de 

amarelo sequer apresentava características do nível 0, pois não reconheceu a figura geométrica, 

enquanto que os outros aparentavam estar pelo menos no nível 0. A figura que ninguém soube 

nomear foi o paralelogramo. Isso pode ser devido ao fato de que as figuras geométricas: 

triângulo, quadrado e retângulo ocorrem com mais frequência no cotidiano, indicando que dois 

dos três alunos apresentavam características do nível da visualização (nível 0), no qual os alunos 

percebem elementos do espaço em torno deles.  

Figura 1 e 2: 1º e 2º slides 

 

                  Fonte: Elaboração própria                                Fonte: Matemática Mania (2008) 

Figura 3: Exibição dos slides 

 

                                                   Fonte: Elaboração Própria 
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A partir da nomeação das figuras, iniciou-se a construção do tangram, por meio de 

dobraduras. Essa etapa foi realizada com um passo a passo da dobradura feito pela 

pesquisadora. Os alunos observaram cada passo realizado pela pesquisadora e depois sendo 

reproduzido por cada um com seu material. Assim, deu-se início às dobraduras com a folha A4 

de papel ofício (Figura 5), sob a supervisão da pesquisadora. Nesse momento, a Aluna D 

chegou. A pesquisadora fez um resumo rapidamente para essa aluna sobre a introdução feita 

anteriormente e, em seguida, ela começou a construção do tangram. Essa aluna entendeu 

rapidamente o que deveria realizar, acompanhando seus colegas de turma. Os alunos 

demonstraram algumas dificuldades em fazer dobras exatamente sobre as linhas demarcadas, 

assim, a pesquisadora interveio e os auxiliou na realização de algumas dobras. A maior 

dificuldade, a qual a orientadora observou nessa etapa, foi no momento de fazer a dobra, a partir 

do qual, o paralelogramo surgia. Como nenhum aluno conseguiu fazer durante um bom tempo, 

a pesquisadora resolveu intervir, tendo, por exemplo, que pegar o material de alguns alunos e 

fazer a dobra necessária, porque eles não conseguiam reproduzir a construção. Essa ação da 

pesquisadora está prevista no modelo Van Hiele, para que os alunos prosseguissem e 

avançassem nas atividades que estariam por vir. 

Figura 4: Os alunos escolhendo cores para a pintura do tangram 

 

                    Fonte: Elaboração Própria 
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Após o termino da construção, eles pintaram as figuras com cores diversas, uns 

decidiram pintar com as cores que o tangram, representado no slide possuía (figura 3), outros 

decidiram colorir com cores diferentes (figura 4). Esse comportamento pôde evidenciar que 

esses alunos estavam habituados a reproduzir as sugestões do professor e também a vigência 

do Contrato Didático9. 

Todos os alunos capricharam na etapa de colorir e foram bem criativos na utilização das 

cores, sem que a pesquisadora solicitasse. A maioria pintou cada figura geométrica de uma cor, 

cada um em seu tempo, realizando corretamente a atividade. Ao finalizar a pintura, todos 

recortaram as peças do tangram, sob a instrução da pesquisadora. Esses tipos de atividades são 

recomendados por estudiosos de Van Hiele para explorar o nível 0.  

Ao recortar, uma aluna notou que o tangram que estava no slide era diferente do dela, 

pois o paralelogramo estava em posição simétrica a da figura (Figura 3 e 4), isso ocorreu porque 

na dobradura realizada pela pesquisadora a construção do paralelogramo realizou-se do lado 

oposto. Essa observação da aluna foi muito interessante, pois a pesquisadora não tinha 

percebido tal diferença. Após o recorte, a pesquisadora apresentou novamente as figuras 

geométricas do tangram e apenas um aluno lembrou-se parcialmente do nome paralelogramo, 

todos nomearam o quadrado de retângulo. Desse modo, a pesquisadora os questionou sobre a 

diferença entre um quadrado e um retângulo, para que pudesse averiguar se alguns já 

apresentavam condutas típicas do nível 1, entretanto, os alunos não souberam diferenciar. O 

fato de os alunos não identificarem a diferença entre retângulo e quadrado indica características 

do nível da visualização. Eles não reconheceram as propriedades de cada figura e, portanto, não 

souberam relacioná-las e tampouco compreender que todo quadrado é retângulo, mas nem todo 

retângulo é um quadrado, evidenciando ausência de características do nível 2. 

 

 

 

 

                                                 
9 “Chama-se contrato didático o conjunto de comportamentos do professor que são esperados pelos alunos e o 

conjunto de comportamentos do aluno que são esperados pelo professor (...). Esse contrato é o conjunto de regras 

que determinam, uma pequena parte explicitamente, mas sobretudo implicitamente, o que cada parceiro da relação 

didática deverá gerir e aquilo que, de uma maneira ou de outra, ele terá de prestar conta perante o outro. ” 

(BROUSSEAU, 1986 apud MACHADO, 2002, p.43-44) 
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Figura 5: Dobradura, pintura e corte das peças do tangram 

        

 

                                         Fonte: Elaboração Própria 

 

Com o material construído e pronto para utilização, os alunos participaram da etapa 

lúdica, que fez com que cada um tentasse montar com as peças do material uma imagem exposta 

no slide (figuras 6, 8 e 9). Esse tipo de atividade também é sugerido por estudiosos para explorar 

o nível 0. A primeira imagem era um coelho (figura 6), a qual todos acharam muito difícil 

reproduzir. Desse modo, a pesquisadora interveio fornecendo algumas dicas. Alguns alunos 

afirmavam que não era possível reproduzir a imagem somente com o material de um único 

jogo, mas deveriam juntar as peças de mais de um tangram, o que fez com que a pesquisadora 

interviesse novamente, lembrando que deveriam utilizar apenas as peças que cada um possuía 

em seu material. Nessa etapa, inicia-se a fase 2 do aprendizado, segundo Van Hiele, chamada 

orientação dirigida, a qual a pesquisadora motivou a construção e realização de pequenas tarefas 

com o objetivo de promover o desenvolvimento dos alunos. 
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A dependência dos alunos em relação ao auxílio da pesquisadora ficou muito clara, pois 

quando esta afirmava que não poderia ajudá-los, eles até mesmo desanimavam e não queriam 

mais fazer a atividade, dizendo que não eram capazes de fazer sozinhos. Entretanto, a 

pesquisadora os incentivava a continuarem e afirmando que eles possuíam a capacidade de 

realizar a atividade. Desse modo, mesmo contrariados, continuavam. Essa dependência 

observada existia na maioria das aulas regulares, que eram ministradas pelo professor regente 

da turma, e foram observadas durante um determinado tempo pela pesquisadora na condição de 

estagiária. Essas atitudes da pesquisadora estão de acordo com as orientações de Ponte, Brocado 

e Oliveira (2003) sobre o papel do professor numa atividade de investigação matemática, o qual 

deve intervir somente quando observa que os alunos bloqueiam por um tempo e não conseguem 

avançar no desenvolvimento da atividade.  

Com essas orientações, todos tentaram concluir a tarefa. Dois alunos trabalharam de 

modo colaborativo, em que um apoiava o outro na execução da tarefa, elucidando dúvidas. 

Após um bom tempo, a Aluna B conseguiu montar a representação da figura com as peças. 

Dessa forma, todos os outros olharam como ela havia realizado e copiaram a disposição das 

peças que ela fez (figura 7). Com a percepção que os alunos consumiram muito tempo na 

primeira representação, a pesquisadora decidiu não os pedir para representar a figura seguinte 

(figura 8), para que a atividade fosse por completo realizada no tempo previsto e os orientou a 

fazerem a representação do barco a vela (figura 9). A atitude da pesquisadora está em 

consonância com o indicado por Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), analisando e percebendo 

nos alunos características dos níveis de Van Hiele  e considerando o tempo disponível para todo 

desenvolvimento da aplicação. Ponte, Brocardo e Oliveira (2003) sugerem que o aplicador da 

atividade planeje, a fim de que ela aconteça num determinado número de aulas e que se evite 

que ela seja interrompida. O aluno A conseguiu realizar a posição das peças rapidamente e os 

outros alunos olharam e copiaram a montagem. No decorrer dessas atividades, a pesquisadora 

utilizou uma premiação para aqueles que concluíssem a atividade lúdica por primeiro, com 

pirulito ou paçoca. No final das representações, a pesquisadora presenteou a todos com os 

doces. A pesquisadora pensa nessa atitude como um modo de estreitamento de laços, 

acolhimento e identificação para a realização da atividade. 
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Figuras 6 e 7: 1ª figura sombreada utilizada e montagem 1 de um aluno 

 

             Fonte: SANTOS; IMENES (1987,p.43)                 Fonte: Elaboração Própria 

Figura 8: Figura sombreada não utilizada durante a aplicação da atividade 

 

                                                         Fonte: SANTOS; IMENES (1987,p.43) 

Figuras 9 e 10: 2ª figura sombreada utilizada e montagem 2 de um aluno 

 

Fonte: SANTOS; IMENES (1987,p.43)                Fonte: Elaboração Própria 
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Após isso, a pesquisadora pediu para que os alunos montassem um quadrado com três 

peças, os alunos A e C que conseguiram montar um retângulo (figura 11), afirmaram ter 

finalizado a tarefa proposta pela pesquisadora. O que resultou na seguinte conversa: 

PESQUISADORA: Turma, essas figuras que os colegas conseguiram montar, como são 

chamadas? 

ALUNO A: Quadrados. 

ALUNA B: Quadrados. 

PESQUISADORA: Falamos algumas vezes sobre o quadrado e uma figura que se 

parece com ele, vocês lembram que figura é? 

ALUNA D: Retângulo, professora! O quadrado tem os lados todos iguais e as figuras 

que eles montaram com as peças tem esses dois lados diferentes. – A aluna apontou nas figuras 

os lados distintos. 

PESQUISADORA: Isso mesmo! Compreenderam o que ela disse? 

TODOS: Entendi.  

 

Figura 11: Retângulo montado com três peças do tangram pelo aluno A e 3 

 

               Fonte: Elaboração Própria 
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Nessa conversa observa-se características da fase 3 do aprendizado, segundo Van Hiele, 

que possui um papel mínimo do professor e a exposição dos alunos sobre o que encontraram e 

acreditam, tornando-se evidente também o sistema de relações de níveis. 

Desse modo, foram montados quadrados com três e quatro peças, com intervenções da 

pesquisadora, quando os alunos demoravam muito para realizar o que era solicitado. Foram 

finalizadas as etapas sem a ficha de atividades. Analisando de uma forma geral essa etapa, pode-

se perceber que o aluno que no início não estava desenvolvendo bem as atividades e tinha as 

características do nível 0, no final já demonstrava capacidades típicas desse nível, ao mesmo 

tempo que é possível encontrar uma aluna com características do nível 1, a qual já não 

demonstrou tantas dúvidas sobre as propriedades das figuras geométricas trabalhadas. Essa 

diferença de níveis ocorre não apenas pela diferença etária, mas como preconiza Van Hiele, 

depende mais das instruções que cada um recebeu em seus anos escolares anteriores do que a 

idade e maturidade.  

Na sequência, foi entregue a ficha de atividades10 para a turma, cuja leitura das questões 

foi realizada pela pesquisadora. Na primeira questão, cujo enunciado era: “No conjunto das 

figuras do tangram é possível encontrar algumas iguais? Quais?. Perguntou-se se os triângulos 

de tamanhos diferentes eram iguais, os alunos A e B afirmaram que sim e os outros dois falaram 

que não, justificando que possuíam tamanhos diferentes. Então, a pesquisadora disse que esses 

últimos estavam certos e pediu para que todos respondessem na folha, orientando os alunos na 

utilização de uma linguagem clara e precisa, estando na fase 3 do aprendizado, a explicação. 

Partindo para a segunda pergunta que foi: “Quantas vezes o triângulo médio cabe no triângulo 

maior? ”, todos os alunos sobrepuseram o triângulo pequeno no triângulo maior de maneira que 

só cabia uma vez dentro. A pesquisadora identificou a necessidade de uma intervenção, e 

perguntou se cabia somente uma vez o triângulo menor dentro do maior, e todos afirmaram 

com certeza que sim. Ela confrontou os alunos afirmando que havia outras formas de 

arrumação, ainda assim, eles não conseguiram. Segue o diálogo referente a este momento: 

PESQUISADORA: Turma, quantas vezes vocês conseguiram colocar o triângulo menor 

dentro do maior? 

TODOS: Uma. 

                                                 
10 Anexo 1 
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PESQUISADORA: Tentem colocar esse triângulo menor em outra posição. 

ALUNA B: Não dá professora. Ele só cabe uma vez aqui dentro. 

ALUNO D: É professora, já tentei de vários jeitos e só consigo colocar um triângulo 

pequeno com esse espaço sobrando aqui.  

ALUNO A: A resposta é uma vez professora, podemos escrever aqui a resposta? 

PESQUISADORA: - Virem esse triângulo assim. – A pesquisadora move a peça menor 

e faz com que gere um maior espaço dentro do triângulo maior, instruindo assim os alunos a 

repetirem a ação. 

ALUNA D: Nossa, agora nesse espaço que está sobrando cabe mais outro triângulo 

pequeno. Então são dois que cabem! 

PESQUISADORA: Exatamente! Vocês entenderam. - Pesquisadora se refere aos outros 

alunos, que estavam prestando atenção em cada detalhe. 

TODOS: Agora deu para perceber. Vamos escrever a resposta agora. 

Mesmo com a resposta de todos os alunos relatada acima, o aluno A escreveu na ficha de 

atividades a primeira percepção que obteve sobre a pergunta. O que demonstra pouca atenção 

no que foi discutido. Como observamos na figura abaixo: 

Figura 12: Resposta do aluno A na questão 2 

 

  Fonte: Elaboração Própria 

De acordo com a conversa pode-se perceber que foi necessária a intervenção da 

pesquisadora para que a atividade avançasse.  

Na questão 3, todos tiveram dificuldade para entender o que era para fazer, devido à 

palavra relação no enunciado da questão: “Existe alguma relação entre o tamanho do quadrado 

e o tamanho do triângulo menor? ”, então foi explicado que era bem semelhante com a questão 

anterior. Observa-se assim, certa dificuldade que muitos possuíam com a semântica das 

palavras, podendo ser resultado de uma alfabetização deficiente, o que não foi observado 
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somente nessa aplicação, mas em outras aulas observadas, quando o professor passava 

exercícios. Assim, eles tentaram sobrepor até encaixar um número exato de vezes o triângulo 

menor no quadrado. Acharam e responderam na ficha. Tendo como resultado as respostas nas 

figuras abaixo:  

Figura 13 e 14: Respostas da questão 3 do aluno A e resposta da questão 3 do aluno D, respectivamente 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 É importante observar nessas respostas que falta uma interpretação mais atenciosa numa 

delas, sobre o que é pedido. Ou seja, novamente observa-se um déficit em interpretação de 

texto. 

Na questão 4, “Determine o tamanho do triângulo maior relacionando com o tamanho 

de mais de uma figura do tangram: ”, alguns perguntaram se podiam utilizar qualquer figura do 

tangram, a pesquisadora respondeu que sim. Quando ela percebeu que estavam demorando 

muito, interveio orientando quais peças seriam, possibilitando que eles conseguissem responder 

com facilidade. A Aluna B montou um triângulo com três peças de uma maneira que a 

pesquisadora não havia pensado e diferente de todos os outros alunos (Figura 16).  

Figura 15: Resposta da Aluna D à questão 4 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 16 e 17: Montagem da Aluna B e sua resposta 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Na questão cinco, “O que significa medir para você? Dê um exemplo de algo que você 

já mediu e como você mediu”, a pesquisadora pediu para que os alunos registrassem o que eles 

achavam, alguns falaram que não sabiam, então ela começou a instigá-los, perguntando se 

alguma vez eles mediram alguma coisa. Ela deu exemplos de como as pessoas mediam a 

televisão, terrenos, cintura, entre outros. Uma das respostas adquiridas exibe-se na figura 18. 

Na questão seis, “Você já ouviu falar ou já usou o termo área? O que você entende como 

área de uma região? ”, todos responderam que já tinham ouvido falar da palavra área. As 

mulheres responderam como exemplo, área de serviço. Em seguida, sob instrução da 

pesquisadora, as alunas cortaram no papel vegetal um quadrado do mesmo tamanho do 

quadrado do tangram. Elas cortaram e realizaram o que foi pedido na ficha. Então, elas 

dobrarem duas vezes, de baixo para cima e de um lado para o outro, depois responderam com 

facilidade a questão sete, “Após dobrar duas vezes o quadrado construído, o quadrado maior é 

formado por quantos quadrados menores?”, todas responderam quatro. Nesse momento foi 

observada uma independência por parte dos alunos em relação às intervenções da pesquisadora. 

E ocorrem atividades típicas da fase 4 do aprendizado, a orientação livre, onde os alunos se 

colocam em situações mais complexas que as anteriores, com muitos passos, construindo 

conhecimento com suas experimentações. 
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Figura 18: Resposta da questão 5 pela Aluna D 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 19: Resposta da questão 6 pela Aluna B 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Através da leitura da questão oito, “Após dobrar quatro vezes o quadrado construído, 

qual a área do quadrado maior em relação ao menor? ”, as alunas dobraram quatro vezes na 

mesma sequência da questão anterior, adicionando mais uma repetição de dobra, respondendo 

com facilidade a questão oito. A pesquisadora relembrou toda a atividade realizada oralmente, 

refazendo os passos, explicando que estavam calculando a área do triângulo maior tomando o 

menor e também com as figuras diferentes, como unidade de medida de área. Assim, também 

poderiam medir a área do quadrado com quadrados médios e quadrados pequenos. As alunas 

se surpreenderam com a conclusão. E foi explicado que se costuma utilizar o quadrado como 

unidade de medida de área.  Quando os homens chegaram (eles haviam se ausentado para ir ao 

banheiro) a pesquisadora realizou o mesmo processo com eles enquanto as mulheres 

respondiam a questão nove, “Determine as áreas das figuras do tangram utilizando o papel 

vegetal dobrado”. Eles demonstraram menos interesse que elas. Ao fim da explicação, os 

homens também iniciaram a questão nove. 

Ao medir as áreas das peças os alunos marcaram com lápis as marcas da dobradura que 

realizaram no quadrado de papel vegetal. Os alunos tiveram dúvidas quando resultava em 
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quadrados “quebrados” ao medir a área (figura 20), então, a pesquisadora intervinha 

posicionando a “malha” de forma que ficasse bem na metade dos quadrados pequenos, assim, 

quando ela perguntou quantos quadradinhos resultavam da soma entre meio quadradinho e meio 

quadradinho, eles logo responderam um quadradinho inteiro. A partir disso, foram respondendo 

a questão nove, sem apresentar dificuldade. 

Figura 20: Cálculo de áreas pelos alunos com sobreposição da folha quadriculada construída 

 

                              Fonte: Elaboração Própria 

 

Figuras 21: Alunos calculando a área do paralelogramo a partir do quadrado em papel vegetal dobrado 

 

                                       Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 22: Alunos preenchendo a ficha de atividades, com os valores encontrados das áreas das peças do 

tangram 

 

                                         Fonte: Elaboração própria 

 

Quando as mulheres terminaram a questão nove, foi entregue a elas o papel vegetal 

impresso com uma malha de quadradinhos de um centímetro de medida de lado e também um 

mapa da Ilha do Governador. Elas gostaram do mapa e procuraram localizar suas residências. 

Com essa tarefa, percebe-se a efetivação do que sugerem as atuais tendências curriculares, que 

motivam o ensino da matemática aplicada (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003). O que 

auxilia o aluno numa melhor percepção do espaço que ele vive. 

A pesquisadora explicou que gostaria de saber a área daquele mapa segundo os 

quadradinhos e elas arranjaram uma estratégia de contar e colocar uma bolinha nos 

quadradinhos incompletos para contá-los no final. Quando os homens foram começar essa etapa 

do mapa, o sinal tocou, o que pegou a pesquisadora de surpresa, pois faltavam dez minutos para 

o horário da aula acabar. Os alunos saíram ansiosos e deixaram a atividade incompleta, que 

prosseguiu na aula seguinte. 

Nessa etapa pode-se observar aspectos da fase 4, a qual os alunos demonstram mais 

independência e já utilizam conceitos antes trabalhados. Depararam-se com uma questão que 

exige mais deles e podem elaborar suas próprias estratégias para chegar ao resultado, ganhando 

experiências nas explorações que efetuam e nas estratégias que traçam. 
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Na aula seguinte, começaram as atividades nos horários normais. Devido ao atraso de 

alguns alunos, o início da aula foi postergado por alguns minutos. Logo, três alunos chegaram, 

dois que estiveram presente no primeiro dia de aplicação da atividade (aluno A e Aluna B) e 

mais um aluno (aluno E) que não estava presente na aula anterior. O professor regente sugeriu 

à pesquisadora que ela esperasse a chegada de mais alguns alunos. Com a chegada de mais uma 

aluna (Aluna D), que também estava presente no primeiro dia da atividade, deu-se início à 

continuação da atividade. Ao iniciar a aula, a pesquisadora separou os alunos em dois grupos, 

um composto por alunos que já haviam iniciado a atividade e outro que não havia, o qual 

respectivamente se caracterizou por possuir três alunos e, apenas um aluno. Assim, a 

pesquisadora relatou as atividades realizadas na aula anterior, e entregou o material que cada 

um tinha usado.  

Por ter analisado as questões realizadas pelos alunos, a pesquisadora pediu para que o 

aluno A reescrevesse o que ele havia escrito, pois não foi compreendido por ela. Nesse 

momento, o próprio aluno não conseguiu entender o que escreveu, então ele releu a questão e 

a fez novamente. Isso foi realizado de maneira particular com o aluno, sem que os outros alunos 

percebessem. A partir disso, a aplicação continuou. Os alunos apresentaram demora no término 

da atividade que buscava o cálculo da área da Ilha do Governador, pelo método de escolha dos 

alunos, que nesse caso foi a contagem dos quadradinhos do papel quadriculado sobreposto ao 

mapa.  

Concomitantemente, a pesquisadora desenvolveu com o aluno E a aplicação desde o 

início. De modo mais rápido, mas passando por todas as etapas, a partir do desenvolvimento do 

aluno durante o processo, ele demonstrava bastante interesse e participação, montou as figuras 

lúdicas com o tangram, rapidamente, com o raciocínio bem ligeiro. Foi possível observar por 

meio do desenvolvimento da atividade que esse aluno conseguia identificar as figuras 

geométricas, nomear todas elas e reproduzi-las, indo além, ou seja, conhecia algumas 

propriedades dessas figuras. Portanto, ele evidenciava características no nível 1 do modelo Van 

Hiele de desenvolvimento do pensamento geométrico. Ao realizar as questões da ficha de 

atividades, ele decidiu calcular a área da Ilha do Governador contando os quadradinhos, sem 

escrever o número em cada um e escrever somente por unidade de centena. 
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Figura 23 e 24: Alunas B e D calculando a área da Ilha do Governador 

 

                  Fonte: Elaboração própria 

Quando as duas alunas finalizaram o cálculo da área da Ilha do Governador, a 

pesquisadora pediu para aguardarem os outros alunos finalizarem essa etapa. Após poucos 

minutos, o aluno que iniciou as atividades naquele mesmo dia, já havia terminado e o outro 

ainda não. A pesquisadora percebeu que esse aluno não estava muito interessado desde o 

primeiro dia, e somente copiava a resposta dos colegas, entretanto, ela não insistiu muito. 

Durante a atividade do cálculo da área da Ilha do Governador, a Aluna B reclamava a todo 

instante. Justificava que a atividade era muito trabalhosa, demorava demais e não estava sendo 

agradável. Disse que não queria continuar a atividade, que havia gostado mais da etapa de 

montagem das figuras lúdicas com as peças do tangram. Então, a pesquisadora disse para essa 

aluna que não precisava continuar a atividade se ela preferisse, poderia deixar incompleta 

mesmo e sugeriu uma estratégia de resolução do cálculo de área mais rápida, baseada na 

maneira como o aluno E fez. Através da contagem em conjuntos de unidade de centena. 
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Entretanto, a aluna achou a estratégia muito complicada e decidiu continuar como estava 

fazendo juntamente com a colega, as duas trabalhando juntas. 

Quando todos finalizaram essa etapa a pesquisadora pediu para eles responderem a todas 

as perguntas, excluindo a número 11, já que ela percebeu que os alunos ainda não haviam 

desenvolvido aspectos do nível um. Desse modo, decidiu explicar mais sobre a atividade 

realizada e utilizar o material11 levado nesse dia e só depois utilizar esse conhecimento num 

exercício contextualizado. Assim ocorreu. Os alunos responderam à entrevista contida na folha 

de atividades. 

A pesquisadora retomou desde o início da atividade, lembrando tudo que foi realizado, 

que eles calcularam a área do triângulo maior com um quadrado e dois triângulos pequenos. E 

depois calcularam a área do triângulo maior com os quadradinhos na dobradura do papel 

vegetal. Foi explicado aos alunos que calcular uma área é calcular o tamanho de uma região 

plana, explicando-se o que era uma região plana, utilizando exemplos como de áreas de 

terrenos, centímetros, metros, televisão com polegadas. Durante essa explicação, a participação 

dos alunos foi bem positiva, muitos fizeram perguntas sobre as unidades de medidas existentes. 

A partir disso, a pesquisadora retomou o termo unidade de medida, salientando que na 

matemática a unidade de medida da área é um quadrado de área (1 u.a.), podendo ser 1 cm², 

1m², entre outros. Essas características são típicas da fase 5 do aprendizado, integração, na qual 

a pesquisadora juntamente com os alunos realizou uma síntese de tudo o que fizeram e ela 

auxiliou num aprofundamento dos conteúdos matemáticos que foram trabalhados.  

Para finalizar essa explicação, a pesquisadora disse que eles podiam calcular a área de 

qualquer retângulo, utilizando o quadrado. O aluno que iniciou nesse dia a atividade logo disse 

que o quadrado tinha os lados todos iguais e o retângulo não. A pesquisadora ficou muito 

satisfeita com a resposta correta que obteve da maioria dos alunos sobre as características dessas 

figuras, exceto o aluno A, que demonstrou dúvidas, as quais foram esclarecidas com o auxílio 

dos colegas de classe.    

  Entregue a folha com os retângulos para cada aluno, a pesquisadora desenhou o primeiro 

exemplo no quadro. Pediu para que os alunos colocassem quanto media a base de acordo com 

os quadrados que continham na malha da folha de questões e altura da mesma forma, sem 

utilizar os termos base e quadrado. A pesquisadora fez a primeira questão juntamente com os 

                                                 
11 Material composto por uma folha quadriculada que possuindo diversos retângulos desenhados. Na qual, foi 

pedido para que colocassem a medida de cada lado. E, a partir disso, calcular a área de cada um deles (Anexo 2). 
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alunos no quadro, perguntando quanto media cada lado, ou seja, quanto equivaliam os lados 

das figuras de acordo com a “malha” dos quadradinhos que continha a folha e como calculavam 

a área da figura. Não demorou e alguns deles responderam corretamente e explicaram tudo o 

que utilizaram para resolver a questão e encontrar a resposta desejada.  

A resposta correta foi dada por dois alunos (Aluna D e aluno E) e deixou a orientadora 

muito satisfeita, já que conseguiram elaborar conjecturas para justificar suas respostas, um dos 

aspectos da investigação matemática. Então, ela pediu para que eles calculassem as áreas de 

todos os retângulos da folha. Quando todos terminaram, ela corrigiu utilizando o quadro, 

observando que a maioria realizou corretamente as questões. Percebendo então que os alunos 

exploraram bem, disseram os resultados que encontraram, os valores utilizados, reconheceram 

algumas propriedades das figuras e as relacionaram com os conceitos desenvolvidos ao longo 

de toda atividade. Dando continuidade aos aspectos da fase integração, a qual se dispõe de 

sínteses globais de uma tarefa realizada pelos alunos. Pode-se notar nessa última tarefa que os 

alunos possuíam menos dependência dos professores e se tornando mais autônomos, um dos 

principais objetivos da utilização da investigação matemática na sala de aula. 

Logo depois, a pesquisadora motivou a resolução da questão 11, “Se a parede da sua 

sala de aula medisse 3 metros de altura e 4 metros de largura, qual seria a área dessa parede se 

utilizássemos quadrados com 1 metro de lado? ”, perguntando qual figura geométrica a parede 

da sala se assemelhava e os alunos logo responderam que era o retângulo, somente o aluno A 

disse triângulo, mas com a resposta dos outros, ele notou que estava errado. Em seguida, pediu 

para que eles resolvessem a questão e colocassem a resolução na ficha de atividades. A partir 

disso, a pesquisadora percebeu que esse aluno não conseguia se desenvolver em nenhuma das 

fases a ponto de avançar para o nível seguinte, que nesse caso seria o primeiro nível (nível 0). 

Nota-se isso no aluno, mesmo com o desenvolvimento de algumas atividades que promovessem 

o desenvolvimento de características do nível 0, ou seja, o reconhecimento das figuras 

geométricas e nomeação delas, por exemplo. Como dito anteriormente, a falta de interesse na 

maioria das atividades pode ter levado esse aluno não atingir a meta. O que reafirma a 

importância essencial do envolvimento do discente durante toda atividade para que o 

aprendizado seja efetivo, sendo esse mais um dos principais objetivos do uso da investigação 

matemática na sala de aula, tornar o aprendente um sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem. 
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Em seguida, a pesquisadora desenhou no quadro um retângulo, representando por h e b 

as medidas da altura e da base, respectivamente. Alguns demonstraram dificuldade, como, por 

exemplo, em desenvolver algum tipo de pensamento baseado em letras e não em números, mas 

a pesquisadora explicou o que significava e que podiam colocar qualquer valor no lugar 

daquelas letras. Então eles entenderam, com exemplos dados pela pesquisadora, utilizando 

valores numéricos. E responderam que se calculava a área daquele retângulo multiplicando b 

por h. Na sequência, colocou-se mais um exemplo no quadro e dois exercícios. O exemplo 

continha um retângulo cujo desenho evidenciava a medida da base, quatro centímetros, e a 

altura dois centímetros. Nos exercícios existiam dois retângulos os quais possuíam descrição 

no enunciado próprio. O primeiro possuía a base equivalente a dez centímetros e altura cinco 

centímetros. O segundo retângulo possuía a base e a altura equivalentes a sete centímetros e 

nove centímetros, respectivamente. Os alunos copiaram, identificaram o que seria a base e a 

altura e realizaram os exercícios. Por fim, a pesquisadora resolveu juntamente com eles no 

quadro. Com isso, percebe-se que a pesquisadora tentava introduzir aspectos para o nível 2, 

dedução informal. Sendo que alguns alunos que já desenvolveram características do nível 1, 

foram os que compreenderam a formalização da área do retângulo, Aluna D e aluno E. A Aluna 

B, não conseguiu interagir muito nessa etapa. 

A pesquisadora iniciou o estudo de área do quadrado. Retomou as propriedades do 

quadrado, enfatizando que ele era um caso particular do retângulo. Desenhou um quadrado na 

lousa, colocando a medida em um dos lados da figura e perguntou aos alunos quais eram as 

medidas dos outros lados.  

A Aluna D e o aluno E responderam rapidamente que todos os lados possuíam a mesma 

medida. Mas, a pesquisadora precisou explicar para o aluno A e aluna B.  

Em seguida, a pesquisadora perguntou a eles qual era a informação necessária para 

calcular a área do retângulo, eles logo lembraram e responderam que eram a base e a altura do 

retângulo. E baseando-se nisso, alguns alunos já responderam qual era a solução, quanto 

resultava o cálculo da área do quadrado utilizado no exemplo.  Foram apresentados mais dois 

exemplos de cálculo de área com quadrados de medidas diferentes e eles responderam sem 

dificuldade. A aula foi encerrada nesse momento. Dois alunos (Aluna D e aluno E) saíram da 

sala falando que acharam a atividade bem interessante e aprenderam muitas coisas. 

No terceiro e último dia da aplicação da atividade, a pesquisadora novamente esperou 

que a maioria chegasse à sala e retomou a atividade, perguntando aos alunos sobre algumas 
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etapas da aplicação realizada. Nesse dia, foram os cinco alunos citados anteriormente e mais a 

aluna 6. Apenas o aluno A, a Aluna B, a Aluna D e o aluno E, que mesmo iniciando no segundo 

dia, participaram de todas as tarefas. Portanto, somente eles serão considerados para as análises. 

  Em seguida, a pesquisadora realizou um feedback de toda a atividade, revendo os 

conteúdos trabalhados, os conceitos e propriedades discutidos e apresentados, os resultados 

encontrados. Enquanto isso, o aluno C e a aluna 5 tentavam acompanhar tudo que estava sendo 

dito.  

Após essa introdução, foi iniciada a parte conceitual, retomando os exercícios da aula 

anterior. Iniciou-se com o desenho de um retângulo no quadro branco e a pergunta “qual é o 

nome dessa figura? ”. Quando foram desenhados um retângulo e um quadrado um ao lado do 

outro e foi perguntado se possuíam o mesmo nome e se eram iguais, a maioria respondeu que 

sim e nomeou as figuras de quadrados. Ao ouvir isso, a pesquisadora percebeu, que muitos 

haviam esquecido dos exemplos realizados na semana anterior. Assim, ela decidiu falar sobre 

polígonos, classificando-os e evidenciando os que seriam mais utilizados naquela aula. 

Caracterizou o retângulo, destacou as classificações mais importantes e logo em seguida, 

exemplos de retângulos e o quadrado como um retângulo com características particulares.  

A partir daí a pesquisadora começou a utilizar a metodologia que o professor regente da 

turma utilizava. Definição, exemplos e exercícios, utilizando o quadro. Realizou-se 

primeiramente com o retângulo, depois com o quadrado. Após isso, foi proposto um exercício 

no quadro com desenhos de diversos quadriláteros para serem classificados em quadrado ou 

retângulo. Por meio da medida do lado da figura que estava desenhada, destacou-se as medidas 

dos lados e solicitava-se o cálculo da área de cada figura, após sua identificação. Alguns alunos 

pediram que a pesquisadora esclarecesse algumas dúvidas, na maioria delas, era para que ela 

corrigisse o que eles já haviam feito. Ela começou a notar que os alunos estavam mais 

participativos nas aulas. Notando também que com a utilização dessa metodologia os alunos se 

sentiam mais confortáveis a participar. 

A etapa seguinte foi explorar as propriedades e a área do paralelogramo. Falou-se de 

suas características e a turma foi encorajada, para que, de alguma forma, construísse um 

retângulo a partir de um paralelogramo. A pesquisadora instigou para que os alunos 

imaginassem que pudessem cortar alguma parte do paralelogramo e a encaixar em outro lugar 

dessa figura para transformá-la num retângulo, sem eliminar parte alguma. Isso tudo 

mentalmente. Diversas sugestões surgiram, os alunos ficaram alguns minutos olhando e 
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sugerindo, sem perder o ânimo. Após várias tentativas, o aluno E sugeriu cortar um pedaço do 

lado esquerdo, que possuía o formato de um triângulo, e encaixar do lado esquerdo do 

paralelogramo. Como a figura esclarece abaixo, a qual foi esboçada pela pesquisadora através 

da descrição do aluno: 

Figura 25: Motivação para encontrar fórmula de área do paralelogramo 

 

               Fonte: Elaboração própria 

           Após perceber que o paralelogramo possuía a mesma área do retângulo, foi fácil para os 

alunos falarem como se calculava a área de um paralelogramo qualquer. Acompanharam 

exemplos e depois fizeram exercícios, os quais foram transmitidos através do uso do quadro. 

Os exemplos foram de paralelogramos com medidas distintas, em que eles calcularam 

corretamente as áreas. No primeiro exercício, paralelogramos distintos foram desenhados com 

suas medidas destacadas na figura. A partir da análise e percepção de qual eram as bases e as 

alturas, deveriam calcular a área dessas figuras. No exercício dois, foram desenhados diversos 

quadrados, retângulos e paralelogramo em posições diversas e era pedido que se identificasse 

o nome de cada figura e, após isso, cobrou-se a observação das medidas de cada figura e o 

cálculo das áreas. Assim o fizeram, tiraram dúvidas no decorrer da aula e foi finalizado com a 

correção de todos os exercícios. 

           Mesmo apresentando e classificando todos os quadriláteros no começo da aula, a 

pesquisadora não conseguiu apresentar as áreas de todos os quadriláteros. Então, foi pedido 
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para que o professor regente da turma desse prosseguimento ao conteúdo e finalizasse as áreas 

dos quadriláteros. 

Portanto, a partir da discussão do início do último dia de aplicação e dos momentos em 

que essa aula expositiva e dialogada foi desenvolvida pôde-se perceber que efetivamente os 

dois alunos, Aluna D e aluno E, evidenciaram características do nível 2, já que conseguiam 

acompanhar as demonstrações, generalizações e até mesmo deduzir propriedades de uma 

figura, avançando assim um nível. O aluno A começou a demonstrar conhecimentos típicos do 

nível 0, o qual mostrou conhecer alguns nomes das figuras geométricas, entretanto, sem 

conhecer suas propriedades e diferenciá-las. Ou seja, ele conseguiu avançar para o primeiro 

nível. A Aluna B demonstrou aspectos do nível 1. Ela conseguia destacar algumas propriedades 

das figuras trabalhadas e identificá-las em diferentes posições. Entretanto, não acompanhava 

quando generalizações eram realizadas. 

É imprescindível registrar que pela quantidade dos alunos participantes da atividade, 

possibilitou-se mais facilmente a percepção de características do nível em que cada um 

aparentava estar no começo, o desenvolvimento de características de cada nível e também 

desenvolver bem o trabalho de acordo com as sugestões de Van Hiele nas fases sequenciais de 

aprendizado e também utilizar aspectos da investigação na sala de aula. Enfatizando muitos de 

seus objetivos implicitamente em cada etapa da atividade. 

Figura 26: Aula conceitual de áreas dos quadriláteros 

 

Fonte: Elaboração própria 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar as contribuições de uma sequência 

didática, com aspectos das investigações matemáticas utilizando-se o modelo Van Hiele do 

desenvolvimento do pensamento geométrico numa turma de EJA. A sequência didática foi 

aplicada para quatro alunos durante três aulas, cada uma composta por quatro horas numa escola 

localizada no Rio de Janeiro. 

 Durante a fase de experimentação, notou-se que o segmento de ensino EJA enfrentava 

diversas dificuldades, sendo elas extremamente perceptíveis durante a pesquisa. Uma delas foi 

a ausência de um olhar mais propício e cuidadoso aos investimentos nesse setor, nos quais os 

professores muitas vezes não apresentam formação adequada para tal função e muito menos 

investimento numa formação continuada para eles. Outro fator foi a ausência de um olhar do 

professor regente para o sujeito aluno, com suas particularidades, realidades vividas e a partir 

disso, planejar suas aulas e promover atividades que integrassem mais esses alunos aos 

conteúdos ensinados. Tal fato gerava uma falta de interesse por parte dos alunos, que muitas 

vezes, frequentavam a escola apenas para a conquista do diploma e não para obter novos 

conhecimentos.  

 Como consequência da tomada de consciência pela pesquisadora dessa realidade no 

período do estágio de observação, essa investigação também buscou promover uma 

aprendizagem significativa para esses alunos, por meio da aprendizagem ativa. Além disso, 

havia o objetivo de promover a autonomia dos alunos e despertar o interesse pela construção 

do conhecimento. 

 Outro objetivo dessa pesquisa foi contribuir com estudos sobre ensino de matemática 

para jovens e adultos, em particular geometria, uma dificuldade para alunos de todos os níveis 

de ensino. Ao observar, em dias de atividades conjuntas, todas as turmas, a pesquisadora 

percebeu que as turmas de ensino fundamental I do EJA da escola pesquisada possuíam mais 

alunos idosos que nas turmas de ensino fundamental II, isso pode ter se dado pelo aumento da 

alfabetização dos brasileiros nas últimas décadas, a partir da análise de pesquisas do IBGE sobre 
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a redução do analfabetismo no Brasil12. Nas turmas de ensino fundamental II se destacava mais 

a presença de jovens.  

A partir da aplicação da sequência didática, pôde-se perceber a eficácia do modelo Van 

Hiele, de acordo com as fases apresentadas por ele, para uma aula ou aplicação de uma atividade 

que se deseja promover ao aluno, em um nível de aprendizagem geométrica superior ao qual 

está. A análise dos dados mostrou indicativos perceptíveis do desenvolvimento dos alunos, no 

que diz respeito à compreensão e utilização dos conteúdos trabalhados, bem como um 

amadurecimento na percepção geométrica e no domínio de algumas propriedades das figuras. 

 De acordo com o desenvolvimento da aplicação, a pesquisadora observou ser de extrema 

importância a identificação dos níveis de cada aluno, no início da atividade. Porque o professor 

ou pesquisador que desejar realizar vivência efetiva nos aspectos de cada nível, precisa ter 

ciência de quais aspectos vai explorar para determinado aluno. O que é favorecido, quando se 

tem poucos alunos na sala de aula, já que se pode analisar claramente cada caso. Tal situação 

foi experimentada pela pesquisadora, que buscou identificar, por meio do diálogo inicial com 

os alunos participantes, uma percepção de quais níveis os alunos estavam. No decorrer de cada 

tarefa, direcionou um olhar mais atento para evidências de cada caso particular. Desse modo, a 

pesquisadora decidiu não os agrupar de acordo com seus níveis, já que seria uma maneira de 

excluir alguns alunos. Ela julgou favorável a tentativa de conciliar estímulos para o 

desenvolvimento dos dois níveis identificados. São o nível 0 e os alunos que estavam abaixo 

do nível 0.  A aproximação entre os níveis possibilitou estímulos realizados pela pesquisadora 

durante as tarefas e expostos no relato da pesquisa.  

 Como relatado no capítulo anterior, a dependência dos alunos pelo auxílio do professor 

era tamanha, que se estendeu também durante toda a aplicação da atividade. Como sugerido 

por Van Hiele e Ponte (2003), a pesquisadora controlou seus auxílios aos alunos e tentou seguir 

fielmente às sugestões citadas. Ao final da atividade, observou-se por meio dos relatos, uma 

maior autonomia, o que é resultado da investigação matemática em sala de aula, alcançando um 

dos objetivos da pesquisa. Enfatiza-se esse resultado, uma vez que essa autonomia não é 

comumente desenvolvida no âmbito escolar, e que essa pode refletir-se nas atitudes dos alunos 

em sua vida cotidiana.  

                                                 
12http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/ibge-indica-que-analfabetismo-cai-menos-entre-maiores-de-15-

anos.html. Acesso em 20 jan. 2018. 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/ibge-indica-que-analfabetismo-cai-menos-entre-maiores-de-15-anos.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/ibge-indica-que-analfabetismo-cai-menos-entre-maiores-de-15-anos.html
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Outra observação realizada ao final da atividade foi que todos os alunos avançaram 

níveis como relatado no capítulo anterior. Esse avanço de nível não resultou somente em 

avanços nos pensamentos geométricos, mas impulsionaram os alunos a serem agentes ativos de 

suas aprendizagens. E com a utilização de temas relacionados ao cotidiano e às suas realidades, 

os alunos demonstraram mais interesse em aprender, além de observarem que tais temas eram 

importantes para sua vida e aplicáveis a ela. O aluno E partilhou com a pesquisadora até mesmo 

experiências próprias de como calculava a área antes das aulas, já que ele trabalhava na 

manutenção de piscinas. Guiado por apostilas de construção civil, ele calculava de maneira 

mais trabalhosa as áreas, utilizando uma fórmula diferente e mais complicada, não expôs 

detalhes na partilha, mas saiu muito agradecido da aula. O que confirma a necessidade de um 

olhar para realidade dos alunos e elaborar aulas com exemplos e aplicações próximas de suas 

realidades, principalmente para o EJA.  

As contribuições da utilização do modelo Van Hiele observados nessa investigação 

foram, além do avanço do pensamento geométrico dos alunos participantes, conforme relatado 

no capítulo três, a constatação da importância da consideração dos conhecimentos do aluno para 

a elaboração e condução das atividades didáticas, aumento da autonomia dos alunos em sala de 

aula e de seu envolvimento no processo de aprendizagem. Esse último, também é resultado da 

utilização das investigações matemáticas na sala de aula. Com relação aos objetivos, destaca-

se que a utilização do material manipulável conferiu ludicidade e motivação às aulas, além de 

propiciar um ambiente adequado para a construção do conceito de área de figuras planas. O 

momento no qual uma aluna fica surpresa com a possibilidade de medir a área com outras 

unidades distintas do metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos ilustra o citado 

anteriormente.  

A estrutura da sequência didática e o uso de matérias manipuláveis, bem como a 

consideração do conhecimento prévio do aluno, fez toda a diferença na aprendizagem dos 

alunos da EJA, pois esse segmento de ensino possui características próprias. Geralmente são 

alunos que trabalharam o dia inteiro e já chegam exaustos à escola, sem disposição mental para 

um trabalho mais teórico e abstrato. Também podem ser alunos repetentes que estão na EJA 

por conta da idade, e que possuem histórico de repetência e uma relação desgastante com a 

disciplina, ou alunos que estão há muito tempo fora da escola e necessitam de estímulo para 

recuperar o ritmo de estudos. Além disso, a abordagem de áreas de quadriláteros 

contextualizada é fator de inclusão para alunos que já sofreram processos de exclusão escolar, 

seja por fatores sociais, econômicos ou cognitivos. 
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O último objetivo foi alcançado parcialmente, uma vez que foi necessária a condução 

do processo de dedução das expressões algébricas das áreas do quadrado, retângulo e 

paralelogramo pela pesquisadora de forma mais incisiva do que o previsto. Esse fato deve-se, 

principalmente, ao bloqueio apresentado pelos alunos durante esse momento da atividade. 

Como sugere Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), nesses momentos, o professor deve auxiliar o 

aluno para que o mesmo não fique desmotivado para a execução da tarefa, prejudicando assim, 

a construção do conhecimento. 

A utilização de três aulas inteiras para desenvolvimento da pesquisa foi um ponto 

negativo, já que o conteúdo anual é muito denso e o cronograma bem curto. Mas, com a 

organização utilizada pelo professor regente, que não segue à risca o planejamento, mas 

trabalha os conteúdos que considera relevante, não imprimiu atraso significativo ao 

cronograma. Uma contribuição ímpar foi o professor regente se comprometer a dar continuação 

ao tema com aulas semelhantes às da pesquisa, motivando para que os alunos construíssem as 

fórmulas de áreas. 

 Foi um grande desafio utilizar aspectos da investigação matemática numa realidade na 

qual os alunos estavam acostumados a participarem de aulas tradicionais, e ainda mais difíceis 

foi realizar uma atividade numa turma que possuía alunos de diferentes idades. Porém, mesmo 

se deparando com isso, foi uma ótima experiência, seja para os alunos, e principalmente para a 

pesquisadora. Os resultados foram satisfatórios. As respostas à entrevista no final da ficha de 

atividade evidenciam que todos gostaram da atividade e conseguiram aprender um pouco mais. 

Deram notas altas para avaliação da atividade. 

 A satisfação da pesquisadora foi resultado de toda resposta que os alunos deram. 

Alcançar os objetivos iniciais e perceber todas as contribuições resultantes da aplicação da 

sequência didática, obter a certeza que foi produtivo para a formação dos alunos, nem só 

matematicamente falando, mas sim humanamente. Permitindo ao aluno, não somente a 

construção do conhecimento matemático, mas também elementos que contribuem para o 

exercício da cidadania. Do mesmo modo, a pesquisadora, na condição de professora, aprendeu 

muito mais que ensinou, adquirindo mais experiência e mais certeza daquilo que escolheu como 

profissão e missão. Como educadora, aprendeu que em todo o espaço, região ou faixa etária, a 

educação se faz necessária. E como Van Hiele afirma, o desenvolvimento geométrico do aluno 

depende mais da instrução dada do que da maturidade ou idade dos alunos.   
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 Sugere-se como continuidade da pesquisa, um estudo das contribuições do modelo Van 

Hiele para o ensino e aprendizagem de outros tópicos de geometria plana e espacial euclidiana 

e a elaboração de sequências didáticas para esse fim. Além da experimentação em outros níveis 

de ensino. 
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Anexo 1: Ficha de atividades 

 

E.M. Capitão de Fragata Didier Barbosa Vianna 

Ficha de Atividade para o Programa de Educação Para Jovens e Adultos (PEJA) 

Atividade: Equivalência de Área 

Professor: Dalton                       Estagiária: Caroline                          Data: __/__ /__ 

Aluno (a):                                                                                                     Turma:_______ 

 

OBS.: Caro aluno, as perguntas abaixo serão respondidas com o uso do tangram 

construído por vocês.  

 

1. No conjunto das figuras do tangram é possível encontrar algumas iguais? Quais? 

 

2. Quantas vezes o triângulo médio cabe no triângulo maior?  

 

 

3. Existe alguma relação entre o tamanho do quadrado e o tamanho do triângulo menor? 

 

 

4. Determine o tamanho do triângulo maior relacionando com o tamanho de mais de uma 

figura do tangram: 

 

5. O que significa medir para você? Dê um exemplo de algo que você já mediu e como 

você mediu. 
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6. Você já ouviu falar ou já usou o termo área? O que você entende como área de uma 

região.  

 

 

 

7. Após dobrar duas vezes o quadrado construído, o quadrado maior é formado por quantos 

quadrados menores? 

 

8. Após dobrar quatro vezes o quadrado construído, qual a área do quadrado maior em 

relação ao menor? 

 

9. Determine as áreas das figuras do tangram utilizando o papel vegetal dobrado: 

 

 

 

 

 

10. Determine a área da região do mapa que possui a Ilha do Governador, utilizando o papel 

vegetal impresso. 

 

 

11. Se a parede da sua sala de aula medisse 3 metros de altura e 4 metros de largura, qual 

seria a área dessa parede se utilizássemos quadrados com 1 metro de lado? 
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12. O que você achou da atividade aplicada? 

 

 

13. Você já tinha aprendido algo em matemática sobre o tema discutido? Se sim, qual foi a 

situação em que o significado ficou mais claro para você?  

 

14. Dê uma nota de 6 a 10 para a atividade aplicada. 

 

      Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Material do cálculo de área dos retângulos sob papel quadriculado 



69 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 


