
Recebido em: 12/08/2018
Aprovado em: 14/08/2018

Editor Respo.: Veleida Anahi
Bernard Charlort

Método de Avaliação: Double Blind
Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.20.00

INVESTIGANDO O NÍVEL DE PENSAMENTO GEOMETRICO DE VAN HIELE DE PROFESSORES
ALFABETIZADORES

NAILYS MELO SENA SANTOS
DENIZE DA SILVA SOUZA
JULIANA DE SOUZA PAULA

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo

O presente artigo tem como objetivo relatar a elaboração e aplicação do Jogo da Memória das figuras espaciais em
uma oficina de Matemática realizada em um município do Estado de Sergipe e investigar o nível de pensamento
geométrico de professores alfabetizadores que lecionam turmas do 5º ano do ensino fundamental. A elaboração do
Jogo foi baseada nas orientações da BNCC (BRASIL, 2017) e no Modelo de van Hiele (WALLE, 2009; NASSER,
SANT’ANNA, 2010). Foi possível constatar que a BNCC apresenta orientações para os conteúdos geométricos do 5º
ano do EF no Nível 0 e 1 de van Hiele e a partir da aplicação do jogo pudemos verificar que das doze professoras
investigadas, quatro estão no Nível 0, sete no Nível 0 e 1, enquanto que apenas uma opera no Nível 1 de van Hiele.

Palavras chave: Níveis de van Hiele. Geometria. Professores alfabetizadores.

INVESTIGATING VAN HIELE&39;S GEOMETRIC THINKING LEVEL OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

Abstract

The purpose of this article is to report the elaboration and application of the Memory Game of space figures in a
Mathematics workshop held in a municipality in the State of Sergipe and to investigate the level of geometric thinking of
teachers who teach classes in the 5th year of elementary school. The elaboration of the Game was based on BNCC
guidelines (BRAZIL, 2017) and on the van Hiele Model (WALLE, 2009; NASSER, SANT&39;ANNA, 2010). It was
possible to verify that the BNCC presents orientations for the geometric contents of the 5th year of elementary school
in Level 0 and 1 of van Hiele and from the application of the game we could verify that of the twelve teachers
investigated, four are in Level 0, seven in Level 0 and 1, while only one operates on van Hiele Level 1.

Key word: van Hiele Levels. Geometry. Elementary school teachers.

INVESTIGATION DU NIVEAU PENSÉE GÉOMÉTRIQUE DE VAN HIELE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

Abstrait

Le but de cet article est de rendre compte de l&39;élaboration et de l&39;application du Jeu de mémoire des figures
spatiales dans un atelier de Mathématiques organisé dans une municipalité de l&39;État de Sergipe et d&39;étudier le
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niveau de pensée géométrique des alphabétiseurs qui enseignent en 5e année primaire. L&39;élaboration du jeu était
basée sur les directives du BNCC (BRESIL, 2017) et sur le modèle de van Hiele (WALLE, 2009; NASSER,
SANT&39;ANNA, 2010). Il a été possible de vérifier que le BNCC présente des orientations pour le contenu
géométrique de la 5e année primaire aux niveaux 0 et 1 de van Hiele et à partir de l&39;application du jeu, nous avons
vérifié que sur les douze enseignants étudiés, quatre sont au niveau 0, sept au niveau 0 et 1, tandis qu&39;un seul
opère au niveau 1 van Hiele.

Mot-clef: Niveaux de van Hiele. Géométrie. Les enseignants du primaire.

Introdução

O presente artigo busca relatar a elaboração e aplicação do Jogo da Memória das figuras espaciais em uma oficina de
Matemática realizada em um município do Estado de Sergipe, a partir do qual foi possível, investigar o nível de
pensamento geométrico de professores alfabetizadores que lecionam turmas do 5º ano do Ensino Fundamental. A
oficina de Matemática é destinada a professores que ensinam nos anos iniciais e finais do ensino fundamental em
redes públicas municipais de ensino e tem por objetivo realizar atividades matemáticas que articulem os diferentes
campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade), trabalhando a criatividade e a
contextualização. Portanto, nesta proposta, as abordagens de ensino são pautadas na Educação Matemática, como
uso de recursos manipuláveis, cálculo mental, resolução de problemas e jogos. Os conteúdos matemáticos são
explorados conforme organização das turmas que são agrupadas por nível de ensino (Ensino Fundamental - Anos
iniciais, Ensino Fundamental - Anos finais e Mais Educação com EJA).

A oficina de Matemática é uma proposta de formação continuada para professores que atuam na rede municipal do
Estado de Sergipe, realizada por graduandos de Matemática da Universidade Federal de Sergipe (UFS), mestrandos
de Ciências em Ensino de Ciências e Matemática, sob a coordenação de uma professora do Departamento de
Matemática/UFS/SC. Em especial, os graduandos são ex-bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), orientados pela mesma professora. Neste programa (PIBID), os discentes do curso de Licenciatura
em Matemática da UFS tinham a oportunidade de vivenciar a experiência de uma sala de aula das escolas públicas,
antes mesmo dos estágios obrigatórios, contribuindo na formação desses futuros professores e na sua identidade
profissional. Com o intuito de favorecer uma aprendizagem mais dinâmica e significativa no ensino de Matemática, os
bolsistas deste programa planejavam e aplicavam atividades com o uso dos jogos matemáticos e recursos
manipuláveis nas escolas estaduais de Sergipe.

Esses bolsistas, quando atuavam no PIBID tiveram fundamentação teórica sobre o modelo dos níveis de van Hiele
para melhor realizarem atividades com ênfase na geometria e assim, possibilitar desenvolvimento do pensamento
geométrico dos alunos nas turmas em que atuavam. Mais precisamente, no ano 2017, as atividades eram elaboradas
e aplicadas no sentido de articular outros conteúdos matemáticos que os professores supervisores[i] estavam
ministrando ou planejavam ministrar. A partir do planejamento, durante as reuniões semanais, os bolsistas testavam e
discutiam sobre as atividades planejadas, sendo supervisionados e acompanhados pela coordenação do grupo e
professores supervisores.

É válido ressaltar que apesar do trabalho ser voltado para os conteúdos geométricos, em nenhum momento, os
demais conteúdos que os alunos das escolas parceiras no programa estavam estudando foram excluídos. Sempre
que possível, havia articulação desses conteúdos com a geometria, por isso, a importância dos professores
supervisores participarem ativamente das reuniões entre bolsistas e coordenação. Durante as aplicações, como teste,
as discussões giravam em torno da validade ou não quanto ao nível de aprendizagem dos alunos e articulação com o
que estava sendo estudado conforme cada turma. Nesses ensaios, os professores supervisores faziam interferências,
contribuindo para que a aplicação das atividades ficasse mais próxima ao nível e perfil dos respectivos alunos.

Dessa proposta, surgiu interesse por parte desse grupo em participar de um Projeto de Extensão sobre Oficinas de
Matemática para professores de redes municipais em diferentes municípios sergipanos, em princípio três deles
(Capela, N. Sra. das Dores, Itabaianinha). O referido projeto teve início em julho de 2017, sendo mais efetivo, a partir
deste ano (2018). A proposta de trabalho seguiu os fundamentos do grupo do PIBID, havendo um estudo mais
centrado ao modelo dos níveis de van Hiele em relação às unidades temáticas propostas pela Base Nacional Comum
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Curricular (BNCC), conforme cada ano do ensino fundamental (1° ao 9° ano). Para tanto, nas reuniões de estudo
desse novo grupo (Oficinas de Matemática)[ii], foram lidos e discutidos mais textos sobre o Modelo de van Hiele que
deram suporte teórico para o trabalho com a geometria. Dessa vez, considerando a proposta de orientações
curriculares estabelecida pela BNCC (ensino fundamental).

Para este artigo, o relato tem ênfase em dois objetivos: apresentar como o Jogo da Memória das figuras espaciais foi
elaborado a partir do que está proposto pela BNCC e aplicado em uma das Oficinas; investigar acerca de como os
professores participantes mostram-se quanto ao nível de van Hiele. A oficina foi aplicada com dezessete professoras
que lecionam para o 5º ano do EF, porém apenas doze professoras participaram da aplicação do jogo. Com isso, a
investigação do pensamento geométrico de van Hiele se dará com as doze professoras, as quais participaram do jogo,
com o intuito de melhorar o nosso trabalho para as próximas oficinas.

O modelo de van Hiele

O modelo de van Hiele foi desenvolvido a partir das teses de doutorado de Dina van Hiele-Geldof e de seu marido,
Pierre van Hiele, na Universidade de Utrecht, Holanda, em 1957. Dina morreu logo após concluir sua tese e mais tarde
foi Pierre em publicações posteriores quem desenvolveu e divulgou o modelo. O Modelo de van Hiele, sugere que
enquanto aprendem geometria, os alunos avancem segundo uma sequência de cinco níveis de compreensão de
conceitos. O avanço desses níveis depende mais da aprendizagem apropriada dos conteúdos geométricos, do que
necessariamente da idade ou maturação em que o aluno se encontra. Descreveremos a seguir, os níveis de van
Hiele, a partir do livro do projeto Fundão de Nasser e Sant’Anna (2010) e do livro de Walle (2009).

• Nível 0 (Básico): Reconhecimento
A característica deste nível, considerado básico, é o reconhecimento, comparação e nomenclatura das figuras
geométricas por sua aparência global. Um exemplo seria o aluno classificar os quadriláteros em grupos de quadrados,
retângulos, losangos e trapézios a partir da visualização do aspecto físico dessas figuras.

• Nível 1: Análise
Inicia-se a análise das figuras, passando de sua aparência visual e global para ser em termos de seus elementos.
Neste nível, o aluno também reconhece as propriedades das figuras e utiliza essas propriedades para resolver
problemas. Por exemplo, as propriedades de um quadrado: 4 lados iguais, 4 ângulos retos, lados opostos iguais e
paralelos.

• Nível 2: Abstração
O aluno percebe a necessidade de uma definição precisa, e de que uma propriedade pode decorrer de outra. Além
disso, há argumentação lógica informal e ordenação de classes de figuras geométricas. A descrição de um quadrado
através de suas propriedades mínimas (4 lados iguais e 4 ângulos retos) e o reconhecimento de que o quadrado é
também um retângulo, são exemplos de ações desenvolvidas no terceiro nível.

• Nível 3: Dedução
Neste nível, há domínio do processo dedutivo e das demonstrações bem como o reconhecimento de condições
necessárias e suficientes. É possível, o aluno demonstrar as propriedades dos triângulos e quadriláteros usando a
congruência de triângulos.

• Nível 4: Rigor
No mais elevado nível, o aluno tem a capacidade de compreender demonstrações formais e estabelecer teoremas em
diversos sistemas e comparação dos mesmos. Por exemplo, a geometria esférica é baseada em linhas traçadas sobre
uma esfera em vez de um plano ou espaço ordinário. Essa geometria tem seu conjunto próprio de axiomas e
teoremas.

De acordo com Walle (2009), os professores que lecionam da Educação Infantil à 2ª série (atual 3º ano) devem
começar com o Nível 0; da 3ª a 5ª série (4º ao 6º ano) explorar os Níveis 0 e 1; da 6ª a 8ª série (7º ano ao 9º ano)
procurar atividades de Nível 1 e Nível 2. No curso de geometria do Ensino Médio, os alunos pensam no Nível 3 e o
Nivel 4 é geralmente o nível de um especialista em Matemática no ensino superior que esteja estudando geometria
como um ramo da ciência Matemática.

Walle (2009) afirma que os níveis de van Hiele possuem quatro características importantes, que merecem atenção
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especial. A primeira característica é a sequencialidade dos níveis, em que para alcançar qualquer nível acima do Nível
0, o aluno deve passar por todos os níveis anteriores. A segunda característica afirma que os níveis não dependem da
idade do aluno, mas sim as experiências geométricas que tiveram. Com isso, a terceira característica importante é
justamente a experiência geométrica como fator de maior influência para o avanço dos níveis. A última caraterística
admite que é necessário uma linguagem no nível dominado pelos alunos para que eles possam compreender, caso
contrário haverá uma falta de comunicação.

Segundo Nasser e Sant’Anna (2010), no modelo de van Hiele, o professor tem papel de destaque, uma vez que cabe
ao professor selecionar as atividades que seus alunos deverão experimentar para que progridam para o nível
seguinte. Diante disso, para melhor desenvolver nosso trabalho nas oficinas, selecionamos para a turma de
professores que lecionam no 5º ano do EF atividades no Nível 0 e 1 de van Hiele e a partir de uma das atividades
investigamos o nível de van Hiele dominado por esses professores.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A BNCC é um documento de caráter normativo, ou seja, apresenta instruções gerais que devem ser utilizadas como
modelo por todos os envolvidos. O documento estabelece um currículo mínimo comum que todos os estudantes
devem desenvolver no decorrer das etapas e modalidades da Educação Básica. A primeira versão da BNCC foi
disponibilizada para consulta pública entre outubro de 2015 e março de 2016. A segunda versão foi publicada em
maio de 2016, sendo complementada e revisada gerando em 2017, a terceira versão.

Segundo o próprio site da BNCC, as etapas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental foram homologadas pelo
ministro da Educação, Mendonça Filho, em 20 de dezembro de 2017, a previsão é que a etapa de Ensino Médio da
Base seja enviada ao CNE no primeiro semestre de 2018, de acordo com o planejamento do Ministério da Educação
(MEC), o que de fato aconteceu. Atualmente, encontra-se disponível no portal do MEC e há discussões por todo o
país quanto à sua validação para o contexto escolar que atendem o ensino médio.

Com o intuito de incorporar as políticas educacionais, fortalecendo a colaboração entre as três esferas do governo, a
Base deve orientar os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as
propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio em todo o Brasil.

Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das
instituições escolares, a BNCC integra a política nacional da Educação Básica e vai
contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e
municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos
educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno
desenvolvimento da educação (BRASIL, 2017, p. 6).

A Base define que ao longo da Educação Básica, os alunos devem desenvolver dez competências gerais a partir das
aprendizagens essenciais estabelecidas pelo documento. Essas competências objetivam “uma formação humana
integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” (BRASIL, 2017, p. 23). Para a
Educação Infantil, a base assegura seis direitos de aprendizagens e desenvolvimento (Conviver, brincar, participar,
explorar, expressar e conhecer-se).

Considerando esses direitos, a BNCC define cinco campos de experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e
movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações. Em cada um desses campos são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
organizados em três grupos por faixa etária (Bebês – zero a 1 ano e 6 meses; Crianças bem pequenas – 1 ano e 7
meses a 3 anos e 11 meses; Crianças pequenas – 4 anos a 5 anos e 11 meses).

Para o ensino fundamental, o documento organiza os componentes curriculares em cinco áreas do conhecimento
(Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências da natureza e Ensino Religioso). Cada área determina
competências específicas de área que indicam como as dez competências gerais se manifestam. Para as áreas que
se diluem em mais de um componente curricular, como por exemplo, Linguagens, são definidas as competências
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específicas do componente. As competências específicas, sejam de área ou do componente, permitem uma
articulação entre as áreas do conhecimento, percorrendo por todos os componentes curriculares. Além disso,
propiciam o desenvolvimento e avanço do ensino fundamental – anos iniciais para o ensino fundamental – anos finais.

Quadro 1. Áreas do conhecimento e componentes curriculares para o ensino fundamental

ENSINO
FUNDAMENTAL

Anos iniciais (1º ao
5º ano) e anos finais
(6º ao 9º ano)

ÁREAS DO CONHECIMENTO COMPONENTES
CURRICULARES

Linguagens

Língua Portuguesa
Arte
Educação Física
Língua Inglesa

Matemática Matemática
Ciências da Natureza Ciências

Ciências Humanas Geografia
História

Ensino Religioso Ensino Religioso

Fonte: BNCC (BRASIL,2017)

A fim de desenvolver as competências específicas dos componentes curriculares, a Base define habilidades, objetos
de conhecimento e unidades temáticas, em que para cada componente curricular há um conjunto de habilidades.
“Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos,
conceitos e processos – que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas” (BRASIL, 2017, p. 26).

A área de Matemática, consequentemente, o componente curricular Matemática, é definida na BNCC oito
competências específicas, que devem ser desenvolvidas pelos alunos. Estabelece também cinco unidades temáticas
(Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e medidas; Probabilidade e estatística) com a finalidade de facilitar o
entendimento a cerca dos conjuntos de habilidades e de como elas se relacionam umas com as outras. Para alcançar
o objetivo deste artigo, investigamos a unidade temática geometria para o 5º ano do EF relacionamos as habilidades
de cada objeto de conhecimento com os níveis de van Hiele.

BNCC e os Níveis de van Hiele

A base indica para unidade temática Geometria para o 5º ano do EF quatro objetos de conhecimento e cinco
habilidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos deste nível de ensino. Para cada uma dessas habilidades
verificaremos, qual nível de van Hiele é desenvolvido se for seguido o que está proposto pelo documento.

Quadro 2. Objetos de conhecimento e habilidades referente geometria do 5º ano do EF

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Plano cartesiano: coordenadas cartesianas
(1º quadrante) e representação de
deslocamentos no plano cartesiano

(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes
representações para a localização de objetos no
plano, como mapas, células em planilhas
eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de
desenvolver as primeiras noções de coordenadas
cartesianas.

(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a
localização ou movimentação de objetos no plano
cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas
cartesianas, indicando mudanças de direção e de
sentido e giros.
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Figuras geométricas espaciais:
reconhecimento, representações,
planificações e características

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas
planificações (prismas, pirâmides, cilindros e
cones) e analisar, nomear e comparar seus
atributos.

Figuras geométricas planas:
características, representações e ângulos

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar
polígonos, considerando lados, vértices e ângulos,
e desenhá-los, utilizando material de desenho ou
tecnologias digitais.

Ampliação e redução de figuras
poligonais em malhas quadriculadas:
reconhecimento da congruência dos
ângulos e da proporcionalidade dos lados
correspondentes

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos
ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras poligonais em situações
de ampliação e de redução em malhas
quadriculadas e usando tecnologias digitais.

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017)

Para o primeiro objeto plano cartesiano, a Base define duas habilidades que se resumem a desenvolver as primeiras
noções de coordenadas cartesianas a partir visualização da localização de objetos no plano, bem como, interpretar,
descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante). Temos, então,
o primeiro nível de van Hiele, Nível 0, pois para desenvolver essas habilidades o aluno pela visualização, reconhecerá
o objeto de conhecimento a fim de compreendê-lo.

As habilidades que são estabelecidas na Base para o segundo e terceiro objeto de conhecimento, ‘figuras geométricas
espaciais e planas’, são: analisar, reconhecer, nomear e comparar as figuras com base em seus atributos. Mais uma
vez, o aluno opera no Nível 0 de van Hiele ao reconhecer e nomear as figuras. Ao compará-las, o aluno passa a
pensar no Nível 1 de van Hiele, visto que a análise das figuras passa ser em termos de seus elementos. Nesse
momento, é necessário que a nomeação das figuras seja feita de forma correta, pois,

Quando os alunos mudam para o nível 1 do pensamento geométrico, a atenção se volta
mais para as propriedades apresentadas pelas tradicionais classificações de formas.
Durante esse período, faz sentido que os alunos aprendam os nomes adequados tanto
para as formas quanto para suas propriedades (WALLE, 2009, 453).

No último objeto de conhecimento, ‘ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas’, a habilidade
que deve ser desenvolvida corresponde ao Nível 0 de van Hiele, pois o aluno deve apenas reconhecer a congruência
dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados de figuras poligonais.

Com isso, podemos verificar que para o 5º ano do ensino fundamental, os conteúdos geométricos indicados pela
Base, devem ser apresentados no Nível 0, nível básico do Modelo de van Hiele, e no Nível 1, nível de análise. As
atividades desenvolvidas no Nível 0 podem ser exploradas com o intuito de elevar o nível dos alunos, encorajando-os
ou desafiando-os a operar no nível superior seguinte. Walle (2009, p. 444) afirma que a concepção desenvolvimentista
do seu livro e o modelo de van Hiele “realçam a necessidade de ensinarmos no nível de pensamento da criança.
Entretanto, quase todas as atividades podem ser modificadas para transpor dois níveis de pensamento, mesmo dentro
de uma mesma turma”.

A partir do que verificamos na BNCC sobre os objetos de conhecimento e habilidades para o 5º ano, elaboramos um
jogo que trabalhasse o segundo e terceiro objeto de conhecimento, figuras geométricas espaciais e planas, de forma
que o aluno ao realizar o jogo opere inicialmente no nível 0 de van Hiele e possa desenvolver as habilidades indicadas
pela Base. Entretanto, ao aplicar o jogo com seus alunos, o professor pode elevar o nível do jogo para o Nível 1 de
van Hiele, abordando não só a nomeação das figuras geométricas como também seus elementos e suas principais
propriedades, pois como afirma Walle (2009, p. 445), “uma atividade que se encontra em um nível pode facilmente ser
adaptada para um nível adjascente simplesmente pelo modo que ela é apresentada aos alunos”.

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/investigando_o_nivel_de_pensamento_geometrico_de_van_hiele_de_pro.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



O jogo

Após o estudo realizado na BNCC, com a escolha do objeto de conhecimento que trabalharíamos, verificamos o livro
didático “Porta aberta: matemática”, 5º ano (CENTURIÓN, TEIXEIRA, RODRIGUES, 2014) com o intuito de observar
os conteúdos de figuras geométricas espaciais e planas. Na primeira unidade do livro, Espaço e Forma, os autores do
livro apresentam, inicialmente, o conteúdo “Localização e deslocamento: explorando o espaço”. Em seguida,
apresentam o tópico “Poliedros e corpos redondos”, a partir de objetos e construções do cotidiano, nesse momento, os
autores expõem esses objetos comparando com as figuras geométricas, nomeando essas figuras. Posteriormente,
agrupa as figuras em dois grupos, os poliedros e os corpos redondos, a partir da característica: possuem apenas
faces planas ou possuem faces não planas.

Logo após, o livro aborda as figuras geométricas planas a partir da planificação das figuras geométricas espaciais.
Nas atividades propostas para este conteúdo, encontramos uma atividade em que o aluno deve identificar dentre três
opções qual figura geométrica espacial que tem como base as figuras geométricas planas (triângulo, quadrado,
retângulo, pentágono e círculo). A partir dessa ideia, elaboramos um jogo da memória para trabalhar figuras
geométricas espaciais e planas no Nível 0 e Nível 1 de van Hiele. O objetivo do jogo é reconhecer e nomear as figuras
geométricas espaciais (prismas, pirâmides e corpos redondos), identificar suas bases e nomear as figuras
geométricas planas referentes às bases.

O jogo é composto por 22 cartas com 11 cartas de figuras geométricas espaciais e 11 com figuras geométricas planas
(bases). Para realização do jogo, inicialmente, deve-se dividir a turma em duplas e distribuir o jogo, que funciona da
mesma forma que um jogo da memória com a intenção de unir cada figura geométrica espacial a sua respectiva base
(figuras geométricas planas). Vence o jogo quem coletar a maior quantidade de pares. Após o término do jogo,
entrega-se uma tabela, em que cada aluno deverá preencher, nomeando as figuras geométricas espaciais do jogo e
suas bases. A seguir apresentamos a tabela com o nome das 11 figuras geométricas espaciais e suas respectivas
bases.

Quadro 3. Figuras geométricas espaciais e suas respectivas bases

Nome da figura geométrica espacial Nome da base (figura geométrica plana)
Cubo Quadrado
Prisma de base quadrada ou paralelepípedo Quadrado
Pirâmide de base quadrada Quadrado
Prisma de base triangular Triângulo
Pirâmide de base triangular Triângulo
Prisma de base pentagonal Pentágono
Pirâmide de base pentagonal Pentágono
Prisma de base hexagonal Hexágono
Pirâmide de base hexagonal Hexágono
Cone Círculo
Cilindro Círculo

Fonte: Autoras

Exploramos nesse jogo, o maior número de figuras espaciais possíveis, pois os alunos quando operam no Nivel 0,
segundo Walle (2009), necessitam ter experiências com uma rica variedade de figuras planas e espaciais. Enquanto
jogam, os alunos atuam no Nível 0 desse modelo, pois a partir da visualização, reconhecem as bases das figuras
espaciais. Ao preencherem a tabela, os alunos podem não está no Nível 1 de van Hiele. Para que atinjam este nível,
faz-se necessária a intervenção do professor, explorando os elementos das figuras e suas principais características.
Por exemplo, o professor pode pedir para seus alunos classificarem as figuras geométricas espaciais em poliedros e
corpos redondos, ou pedir para relacionarem os nomes das figuras geométricas planas ao número dos lados de cada
figura.

A aplicação
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Como dito anteriormente, a atividade foi aplicada com dezessete professoras que lecionam para o 5º ano do EF,
porém apenas doze professoras participaram do jogo e preencheram a tabela. Como estavam sentadas próximas foi
possível verificar que algumas professoras tentavam tirar dúvidas umas com as outras, referente aos nomes das
figuras. Nesse momento, lembramos a ela que não era necessário preencher toda a tabela, e que deveriam escrever
apenas as figuras que elas lembrassem. Sistematizamos os resultados das tabelas preenchidas no quadro 4.

Quadro 4. Resultado das tabelas preenchidas

QUANTIDADE DE
FIGURAS

FIGURAS GEOMÉTRICAS
ESPACIAIS NOMEADAS
CORRETAMENTE

BASES (FIGURAS
GEOMÉTRICAS PLANAS)
NOMEADAS CORRETAMENTE

Quantidade de
professoras Percentual Quantidade de

professoras Percentual

Zero a dois 1 8,33% 1 8,33%

Três a cinco 3 25% 4 33,33%

Seis a oito 3 25% 2 16,67%

Nove a onze 5 41,67% 5 41,67%

Fonte: Autoras (maio, 2018)

Diante do quadro, verificamos que 66,67% das professoras conseguiram nomear corretamente mais da metade das
figuras geométricas espaciais. Enquanto que, em relação às figuras geométricas planas, 58,34% das professoras
nomearam corretamente mais da metade das bases das figuras geométricas. Notamos que as professoras conheciam
as figuras geométricas planas, mas diante da figura geométrica espacial, apresentaram dificuldades para identificar
qual das faces correspondia à base da figura. Depois que recolhemos as tabelas preenchidas, questionamos as
professoras quanto aos principais elementos das figuras geométricas, tanto as espaciais como as planas e suas
principais características.

Verificamos que quatro das doze professoras que preencheram a tabela, nomearam as figuras geométricas espaciais
como se fossem planas, ou seja, não fizeram diferença entre o espacial e plano (tridimensional e bidimensional). Uma
delas nomeou a pirâmide de base triangular como triângulo, enquanto que outra nomeou as figuras geométricas
espaciais como: pentágono, quadrilátero, triângulo, círculo e retângulo. Diante das respostas obtidas pelas
professoras, constatamos que as professoras não conseguiram agrupar as figuras geométricas em espaciais e planas,
unindo todas as figuras em uma classe só. Essas professoras estão no Nível 0 de van Hiele.

Apenas uma professora conseguiu nomear corretamente todas as figuras e suas respectivas bases. Ao ser
questionada a respeito dos principais elementos e propriedades das figuras geométricas, essa mesma professora
respondeu corretamente. Portanto, o nível do seu pensamento geométrico de van Hiele, no que se refere ao conteúdo
de figuras geométricas é o Nível 1.

Quando os alunos mudam para o Nível 1 do pensamento geométrico, a atenção se volta
mais para as propriedades apresentadas pelas tradicionais classificações de formas.
Durante esse período, faz sentido que os alunos aprendam os nomes adequados tanto
para as formas quanto para suas propriedades (WALLE, 2009, p. 453).

As demais professoras transitam entre os Níveis 0 e 1, uma vez que não conseguiram nomear corretamente todas as
figuras geométricas, entretanto souberam citar os principais elementos e algumas das propriedades das figuras.

Considerações finais
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No presente artigo, nos propusemos relatar a elaboração e aplicação do Jogo da Memória das figuras espaciais em
uma oficina de Matemática realizada em um município do Estado de Sergipe, a partir do qual foi possível, investigar o
nível de pensamento geométrico de professores alfabetizadores que lecionam turmas do 5º ano do Ensino
Fundamental, com o intuito de melhorar o nosso trabalho para as próximas oficinas. O jogo foi elaborado a partir do
que está proposto pela BNCC seguindo as orientações dos níveis de van Hiele. A partir da leitura realizada na BNCC
pudemos verificar que as habilidades propostas referente a cada objeto de conhecimento sugerem em qual nível de
van Hiele deve ser explorado o objeto para que as suas habilidades sejam alcançadas pelos alunos.

Também verificamos que ao aplicar o jogo, é possível o professor investigar qual o nível de pensamento geométrico
de van Hiele estão seus alunos, assim como fizemos na oficina com as professoras. É importante conhecer o nível da
turma em que se leciona para que nas próximas atividades realizadas, o professor possa aplicar o conteúdo no nível
dominado pela turma. Uma vez que, os alunos “não tem condição de acompanhar um curso dado num nível de van
Hiele elevado do que o dominado por eles” (NASSER, SANT’ANNA, 2010, p. 8).

Em relação à dificuldade encontrada pelas professoras para preencher a tabela, verificamos que quatro professoras
estão no Nível 0 de van Hiele, sete professoras estão nos Níveis 0 e 1, e apenas uma professora está no Nível 1. Para
que possam progredir para o nível seguinte precisam explorar as figuras geométricas espaciais e planas de forma a
reconhecer e nomear o maior número possível de figuras. Com isso, para as próximas oficinas exploraremos as
figuras geométricas a fim de elevar o nível de pensamento geométrico de van Hiele dos professores em formação
continuada.

[i] Esses professores eram os professores de Matemática titular das turmas em que os bolsistas pibidianos realizavam
suas atividades.
[ii] Em fevereiro de 2018, encerraram as atividades do PIBID, sendo lançado novo edital com nova formatação desse
programa para ser reativado a partir de agosto do mesmo ano.
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