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Resumo. Este trabalho descreve uma atividade com o uso de material manipulável como 

ferramenta facilitadora na aprendizagem da construção das relações métricas no triângulo 

retângulo. Foi desenvolvida em um colégio particular na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, 

com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Teve como objetivo colocar o aluno em 

contato direto com o objeto de estudo, recortando, comparando, descobrindo e deduzindo as 

relações métricas. Para o trabalho foi utilizada a Teoria de van Hiele e seus níveis 

hierárquicos, os quais descrevem o nível de maturidade geométrica do aluno. Concluímos 

que houve aprendizagem, a partir das atividades propostas e, além disso, possibilitou a 

reflexão, por parte do professor, sobre o uso de material manipulável como um facilitador 

nas aulas de matemática. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Porque o estudo das relações métricas não é abordado como pré-requisito para o estudo 

do Teorema de Pitágoras? Esse questionamento surgiu devido ao fato constatado no material 

de apoio, que é utilizado pelos alunos nono ano do ensino fundamental, na escola na qual a 

primeira autora é professora regente, em que o assunto não era contemplando, na mesma 

série, nos anos de 2008 a 2013. Este material de apoio (apostila) que os estudantes utilizam 

em aula, aborda as relações métricas por meio da semelhança de triângulos. 

Devido a este fato, foi planejada uma proposta de trabalho com a utilização de material 

manipulável para aplicação na turma da primeira autora, sob a orientação do segundo autor. 

Os alunos já possuíam o conhecimento do Teorema de Tales e de triângulos semelhantes. Tal 

conteúdo é abordado no primeiro trimestre do ano letivo, fato significativo para o 

desempenho da atividade. 
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Para que a atividade não fosse apenas uma mera reprodução do material de apoio dos 

alunos (apostila), ou seja, apenas a memorização de propriedades que são descritas e 

encontradas em livros, foi proposta a construção de triângulos, com utilização de compasso, 

régua e recortes. Foram também feitas classificações quanto aos lados e ângulos, 

comparações, observações e sobreposições, a fim de fazer descobertas e tirar conclusões. 

O trabalho utilizou a teoria de van Hiele para o desenvolvimento do pensamento em 

Geometria, respeitando os níveis sugeridos pelos autores, onde, cada nível, de acordo com 

Lopes e Nasser (1997), é caracterizado por relações entre o objeto de estudo e linguagens 

próprias. Além disso, foi utilizado material didático para o desempenho da atividade, o que, 

para Lorenzatto (2006), é caracterizado como “qualquer instrumento útil ao processo de 

ensino-aprendizagem. Portanto, material didático pode ser giz, uma calculadora, um filme, um 

quebra-cabeça, um jogo, uma embalagem, uma transparência, entre outros”. (p.18). O autor 

reitera o uso desse material com base nos estudos de Piaget e Vygotsky, para os quais ele é 

um facilitador na aprendizagem. 

 

2. MATERIAIS MANIPULÁVEIS E CONCRETOS 

 

Para Lorenzato (2008) ninguém aprende alguma coisa sem partir de onde está e, para 

ensinar alguma coisa, é preciso partir daquilo que já se conhece. De acordo com o autor, a 

atuação do professor é papel fundamental no sucesso ou fracasso do aluno e, dessa maneira, é 

necessário que ele esteja inserido no ensino e na aprendizagem, partindo do conhecimento já 

construído pelo aluno e o uso de materiais manipuláveis ou concretos seja contemplado em 

sua prática docente. Esses podem ser quaisquer materiais em que o indivíduo possa 

manipular, por exemplo, uso de papel e tesoura, jogos, construção de uma maquete e uso de 

softwares matemáticos.  

Para Lorenzato (2006), o material didático ou manipulável ou concreto, divide-se em 

materiais estáticos, ou seja, aqueles que não podem sofrer modificações e que possibilitam 

somente a observação, tais como: cartolina e sólidos de acrílico, entre outros. Também pode 

ser identificado como material manipulável aquele em que a participação do aluno é ativa e 

não somente de observação como: jogos, ábaco, material dourado entre outros. 

Existem algumas características diferentes quanto ao modo de utilização do material 

manipulável, mas todos facilitam a aprendizagem do aluno, embora não seja o único meio, 

pois depende muito da maneira como é conduzida pelo professor, ou seja, de que maneira o 

professor utiliza essas ferramentas, como o professor ensina, e qual o seu conhecimento sobre 

o assunto. Não basta ao professor estar amparado com um arsenal de material para uso na sala 

de aula se ele não souber conduzir de maneira adequada as atividades. Para Lorenzato (2006), 

o professor de matemática: 

 
[...] ao planejar sua aula, precisa, perguntar-se: será conveniente, ou até mesmo 

necessário, facilitar a aprendizagem com algum material didático? Com qual? Em 

outras palavras, o professor está respondendo as questões: “Por que material 

didático?”. “Qual é o material didático?” e “Quando utilizá-lo?”. Em seguida, é 

preciso perguntar-se: “Como este material deverá ser utilizado?” Esta última é 

fundamental, embora não suficiente, para que possa ocorrer uma aprendizagem 

significativa. (p. 25). 

 

O uso de material concreto ou manipulável possibilita ao indivíduo fazer conexões da 

matemática com a realidade e, desse modo, facilita a compreensão do objeto de estudo, 

desenvolve habilidades de observação e desenvolvimento cognitivo, e isso facilita a 

aprendizagem.  
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3. AS RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO 

 

Relações métricas no triângulo retângulo são relações que contribuem de maneira 

significativa na aprendizagem escolar do indivíduo no que diz respeito ao conhecimento 

geométrico, neste caso, propriedades dos triângulos. Essas propriedades estão relacionadas 

entre si, ou deveriam estar durante a educação básica. Por exemplo, o estudante tem contato 

com a geometria plana desde muito cedo, por exemplo ao verificar que a soma dos ângulos 

internos de um triângulo qualquer é de 180º (geometria euclidiana). 

A exploração das relações métricas no triângulo retângulo possibilita trabalhar com 

conceitos como altura de um triângulo. Observa-se no estudo realizado um grande número de 

alunos que possuem a ideia que, o triângulo possuir apenas uma altura. Também se pode 

explorar o triângulo retângulo que leva esse nome, por possui um ângulo interno reto (ângulo 

de 90º); além disso, mostrar que o lado que se opõe ao ângulo maior é o lado maior, cujo 

nome é hipotenusa; o nome dos outros lados, os catetos, que juntos formam o ângulo reto. 

Ao se trabalhar com as relações métricas no triângulo retângulo, se conhece uma 

propriedade que é válida somente para esse tipo de triângulo: “Quando dividimos um 

triângulo retângulo em dois triângulos menores, traçando sua altura em relação à hipotenusa, 

esses dois triângulos são semelhantes entre si e também em relação ao triângulo maior”. 

(CAMPAGNARO, 2012, p.45). Por meio desta propriedade é possível trabalhar vários 

conceitos, tais como: casos de semelhança de triângulos (LAL, LLL, AA), projeções 

ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa, lados homólogos e retomar a definição de 

triângulos semelhantes. 

 

4. A TEORIA DE VAN HIELE 

 

O modelo de van Hiele foi criado por Pierre van Hiele e sua esposa Dina van Hiele-

Geoldof, na década de 50, baseado nas dificuldades apresentadas em Geometria por seus 

alunos do curso secundário na Holanda. A ideia principal do modelo é que o estudante avance 

a partir de uma sequência de níveis de compreensão de conceitos na aprendizagem de 

Geometria. Esta sequência segue uma ordem hierárquica, pela qual o aluno só consegue 

avançar se passar pelos níveis anteriores. Segundo a teoria dos van Hiele, a construção do 

pensamento geométrico se desenvolve através de níveis hierárquicos, os quais são descritos 

por Gutierrez e Jaime (1989 p.89 apud Bayer e Santos), com as seguintes características:  

 
Nível 1 - Reconhecimento: os alunos reconhecem formas geométricas visualmente.  

Nível 2 - Análise: classifica as figuras geométricas segundo suas propriedades.  

Nível 3 - Síntese: compara propriedades e percebe quando uma propriedade decorre 

de outra.  

Nível 4 - Dedução: compreende a demonstração de um teorema.  

Nível 5 - Rigor: demonstra e desenvolve teoremas da geometria. 

 

No nível 1, que se refere ao reconhecimento, os alunos reconhecem as figuras 

geométricas, sem atributos ou componentes; as formas geométricas são reconhecidas como 

um todo. Neste nível o aluno consegue reproduzir a figura em um papel. No nível 2 começa 

uma análise dos conceitos geométricos, o aluno consegue observar algumas propriedades e 

classificar algumas figuras, mas ainda não consegue explicar relações entre suas propriedades, 

não entende as definições. No que diz respeito ao nível 3, o aluno consegue estabelecer 

relações e propriedades dentro e fora de figuras, sendo capaz de deduzir propriedades de uma 

figura e reconhecer classes. Ainda neste nível, não consegue compreender o significado da 
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dedução ou o papel dos axiomas. No nível 4, a dedução, o aluno é capaz de construir 

demonstrações e não apenas memorizá-las; enxerga a possibilidade de desenvolvê-las de 

outras maneiras, sendo capaz de distinguir uma afirmação de sua recíproca. 

No nível 4, o rigor, o aluno consegue trabalhar com outras geometrias não euclidianas  e 

comparar outros sistemas, torna-se capaz de provar teoremas. 

De acordo com Crowley (1994), este último nível de ensino é o menos desenvolvido nos 

trabalhos originais de van Hiele. No trabalho realizado por eles está claro que pode ser 

apresentada aos alunos uma variedade de experiências geométricas, tais como: recortes, 

dobraduras, utilização de canudinhos, varetas, quebra-cabeças, entre outros. Essas 

experiências devem ser adequadas aos níveis sugeridos pela teoria. 

De acordo com Crowley (1994), os van Hiele afirmam que o progresso do aluno depende 

mais da instrução recebida do que da sua maturidade. Portanto, o tipo de material utilizado 

pelo professor e a maneira pela qual aborda o conteúdo são importantes para a aprendizagem.  

 

5. PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A atividade proposta para a turma seguiu de acordo os níveis de van Hiele para a 

construção e exploração das relações métricas no triângulo retângulo, por meio do uso de 

material concreto. Ela foi aplicada em uma turma da 8ª série (9º ano), composta por 36 

alunos, em uma escola particular na cidade de Santa Cruz do Sul, no mês de junho, do ano de 

2014 e teve como duração três períodos de 50 minutos. 

Os alunos foram avisados, com antecedência, que deveriam trazer tesoura, compasso, 

régua, esquadro e papel manteiga ou papel seda, com o propósito de confeccionar o material. 

 

6. PROPOSTA PARA O ESTUDO DAS RELAÇÕES MÉTRICAS POR MEIO DA 

TEORIA DOS VAN HIELE 

 

Buscou-se uma maneira de realizar uma atividade que contemplasse as quatro relações 

métricas mais utilizadas, para que os alunos observassem e construíssem a partir da 

semelhança entre triângulos. São elas: 

 o quadrado da medida de cada cateto é igual ao produto da medida de sua 

projeção sobre a hipotenusa pela sua hipotenusa. (Este contempla duas relações 

métricas). 

 o produto da medida da hipotenusa pela da altura relativa a ela é igual ao 

produto das medidas dos catetos. 

 o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto entre 

as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. 

Segue-se a atividade proposta pela professora e a respectiva análise: 

Nível 1 (visualização): Os alunos deveriam construir um triângulo de dimensões 6 cm, 8 

cm e 10 cm, utilizando régua e compasso. Depois de construir o primeiro triângulo deveriam 

repetir o processo. Deveriam construir dois triângulos com as dimensões pedidas. Os passos a 

seguir seguem nos dois triângulos que os alunos desenharam no papel manteiga ou no papel 

seda. 

Nível 2 (análise): Os alunos deveriam identificar, utilizando a régua e o esquadro, o 

ângulo reto (ângulo de 90º) no triângulo construído. Neste nível, a professora deve intervir 

para identificar o nome dos lados dos triângulos, sendo eles: hipotenusa e catetos. 
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Figura 1- Elementos de um triângulo retângulo. Fonte: própria 

 

Nível 3 (síntese): Os alunos, com ajuda da professora, identificam a altura relativa à 

hipotenusa, as projeções dos catetos sobre ela, assim como a hipotenusa e os catetos. O 

professor solicita aos alunos que cada vértice dos triângulos seja identificado com letra 

maiúscula (A, B e C), os lados opostos aos vértices deste triângulo com letras minúsculas (a, 

b, c) e a altura relativa à hipotenusa denominada “h”. As projeções dos catetos sobre a 

hipotenusa serão representadas pelas letras “m” e “n”, como na figura 2. 

 

 
Figura 2- Elementos de um triângulo retângulo. Fonte: própria 

 

A professora solicita que os alunos recortem apenas um dos triângulos e que o façam na 

altura relativa à hipotenusa, formando dois triângulos semelhantes entre si e ao que não foi 

recortado. Nesta atividade ela solicita aos alunos sobreporem um dos triângulos sobre o que 

não foi recortado e verificar os lados homólogos dos triângulos (lados homólogos são aqueles 

lados que se opõem aos ângulos correspondentes congruentes). Fazer o mesmo processo para 

os demais. (figura 3) 

 

 
Figura 3- Elementos de um triângulo retângulo. Fonte: Própria 

 

A partir desta atividade os alunos, por já possuirem o conhecimento de triângulos 

semelhantes, poderão identificar os lados homólogos dos triângulos, compará-los e 

demonstrar, a partir das propriedades das proporções, algumas relações métricas. 
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7. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EM SALA DE AULA 

 

Antes de iniciar a atividade, foi realizado pela professora um momento de sensibilização 

quanto à importância dos estudos atribuídos ao triângulo retângulo. No decorrer da primeira 

atividade, poucos alunos lembraram como se construía um triângulo usando a régua e o 

compasso. Muitos deles queriam fazer os traçados usando apenas a régua, quando, então, a 

professora interviu para a retomada da construção de um triângulo. 

 
Figura 4- Construção dos triângulos realizado por um aluno. 

 

Quando solicitados a identificarem o ângulo reto, poucos alunos apresentaram 

dificuldades de o reconhecerem no triângulo, mas, quando foi pedido para verificarem, 

utilizando o esquadro e a régua, a professora necessitou intervir na atividade. 

 

 
Figura 5- Verificação do ângulo reto, com o uso do esquadro e régua por um aluno. 

 

No terceiro momento, no qual é observado o nível 3 de van Hiele, a professora solicitou 

aos alunos identificarem a altura relativa à hipotenusa. A grande maioria usou a régua para 

traçá-la. Por esse motivo, ela orientou o processo no qual a utilização da régua e do esquadro 

são importantes. No decorrer, solicitamos que os alunos identificassem os vértices dos 

triângulos, com a simbologia indicada anteriormente. Após, todos os alunos completaram esta 

fase, a professora pediu para que recortassem um dos triângulos a partir da altura (h). Dessa 

forma, ficaram com dois triângulos menores, semelhantes entre si, como foi possível observar 

nas atividades seguintes. 
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Figura 6- Triângulos semelhantes construídos por um aluno. 

 

Nesse nível, em que foi proposto identificar as razões entre os lados correspondentes, os 

alunos sobrepuseram os triângulos e verificaram que eram semelhantes, a partir dos lados 

homólogos. Esses só puderam ser observados, pois os ângulos correspondentes dos triângulos 

são congruentes. Nesta atividade a professora orientou individualmente os alunos, fazendo 

questionamentos como: os triângulos são semelhantes? Qual é o caso de semelhança? 

Aguardou por algum tempo as respostas dos alunos. Na experiência geométrica realizada 

pelos estudantes, foi possível verificar que eles conseguiram, na sua grande maioria, observar 

que os lados correspondentes eram proporcionais. 

A partir da sobreposição dos triângulos, os alunos identificaram os lados homólogos, 

escreveram as relações por meio das propriedades das proporções (produto dos meios é igual 

ao produto dos extremos) e chegaram às quatro igualdades importantes: 

 o quadrado da medida de cada cateto é igual ao produto da medida de sua projeção 

sobre a hipotenusa pela da hipotenusa, escrita na forma da Eq.(1). 

 

n

c

c

a
  e 

m

b

b

a


                                                         
(1) 

 

 o produto da medida da hipotenusa pela da altura relativa a ela é igual ao produto das 

medidas dos catetos, escrita na forma da Eq.(2).  

h

c

b

a
           (2) 

 

 o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto entre as 

medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, escrita na forma da Eq.(3).  

 

       
n

h

h

m


           
(3) 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do uso de material manipulável na confecção dos triângulos, foi possível 

observar que o uso de estratégias diferentes, para abordar um conteúdo, auxilia no 

aprendizado do aluno, ao contrário de apenas mostrar as relações formalizadas. O estudante 
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pôde, por meio da sobreposição, visualizar os lados homólogos e os casos de semelhança e, 

desta maneira, construir as expressões correspondentes. Além disso, o uso de material 

concreto ou manipulável possibilitou ao indivíduo fazer conexões da matemática com a 

realidade e, desse modo, facilitou a compreensão do objeto de estudo e desenvolveu 

habilidades de observação e desenvolvimento cognitivo, o que proporcionou o aprendizado do 

conteúdo envolvido. Alguns alunos necessitaram atenção especial da professora no decorrer 

das atividades e foram atendidos individualmente.  

A atividade de ensino, aqui relatada, também auxiliou quanto à obtenção da nomenclatura 

correta sobre o assunto, o que poderá facilitar posteriormente o ensino de outras relações. 

Constatamos que a proposta de ensino da experiência cumpriu com o objetivo proposto, a 

saber, contemplar o ensino e o aprendizado das relações métricas no triângulo retângulo mais 

utilizadas, por meio de material manipulável e semelhança de triângulos, o que foi possível 

observar no decorrer da atividade proposta em aula e, posteriormente, ao desenvolver outros 

conteúdos matemáticos ao longo do ano letivo. Por sua vez, entendemos que os alunos 

alcançaram os níveis de van Hiele, no transcorrer das  diversas etapas da concretização da 

proposta. A interlocução da professora durante a experiência foi significativa para o sucesso 

da proposta uma vez que pode orientar os estudantes por meio de indagações e 

esclarecimentos na medida em que apresentavam alguma dificuldade ou falta de 

compreensão.  
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