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Vária

Orientação espacial:

desenvolvimento, ensino-aprendizagem

e influência de fatores culturais

Sara Ribeiro, Pedro Palhares
CIEC, Instituto de Educação, Universidade do Minho

sarcristina@hotmail.com, palhares@ie.uminho.pt

Resumo: O presente artigo pretende oferecer uma discussão centrada na ori-
entação espacial, problematizando algumas dimensões particulares da mesma,
nomeadamente o seu desenvolvimento na criança, o processo de ensino-apren-
dizagem desta, bem como a influência de fatores culturais, os quais estão natu-
ralmente associados ao meio em que os sujeitos se situam.

Palavras-chave: Localizar; orientação espacial; desenvolvimento; ensino-apren-
dizagem; fatores culturais.

1 Introdução

De acordo com Bishop [3], a matemática deve ser compreendida como um tipo
de conhecimento cultural, que todas as culturas produzem, mas que não precisa,
necessariamente, de parecer igual de um grupo cultural para o outro. Em con-
gruência com esta ideia, Bishop [2, 3] determinou a existência de seis atividades
básicas - contar, localizar, medir, criar, jogar, e explicar –, que argumenta serem
universais, através das quais a matemática, enquanto produto cultural, se tem
desenvolvido, não apenas na nossa cultura, mas em qualquer cultura. Segundo
Bishop [2], a partir do momento em que estas seis atividades básicas constituem
atividades universais, então a matemática existe, em alguma forma, até deter-
minado ponto, e com mais ou menos significância para os indiv́ıduos, no seio de
todas as culturas. Por esse motivo, são precisamente essas seis atividades básicas
que estão na base do desenvolvimento da cultura matemática em qualquer lugar.

Localizar, uma das seis atividades básicas universais, compreende explorar o
ambiente espacial e conceptualizar e simbolizar esse ambiente recorrendo a mo-
delos, diagramas, desenhos, palavras, entre outros recursos [3]. Tal como seria
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6 Orientação espacial

expectável, todas as sociedades têm desenvolvido diferentes modos para codifi-
car e simbolizar o seu ambiente espacial, e, naturalmente, sociedades distintas
encontram aspetos diferentes para terem significância [2].

As seis atividades básicas universais contribúıram para múltiplas ideias signifi-
cativas que fazem parte da matemática que tem sido ensinada na atualidade,
pelo menos para o conjunto vário que o autor elenca. Com efeito, localizar deter-
minou ideias como posição; orientação; desenvolvimento de coordenadas; lati-
tude/longitude; azimute; ângulos; linhas; redes; trajetos; mudanças de posição;
loci ; mudanças de orientação; rotação; reflexão [3].

No entanto, Bishop [2] revela que localizar é uma atividade que não tem sido
considerada tão significativa, matematicamente, como aspetos do número, pelo
menos a julgar pela atenção limitada que lhe tem sido conferida pelos investi-
gadores ostensivamente interessados em matemática, explica o autor. Clements
[4] exibe uma postura, até certo ponto, congruente com a anterior, ao afirmar
que, embora o conhecimento acerca do pensamento geométrico e do pensamento
espacial das crianças não seja tão extenso quando comparado com o do pensa-
mento numérico, este tem crescido substancialmente e pode ser utilizado como
suporte para o desenvolvimento curricular e para o ensino.

A importância de desenvolver o pensamento espacial dos alunos, especialmente
nas aulas de matemática, é sustentada por vários autores referenciados por
Clements [4], como Fennema e Sherman, Guay e McDaniel, Lean e Clements, e
Wheatley, de acordo com os quais a competência espacial e o sucesso matemático
estão efetivamente relacionados. Embora não se compreenda totalmente porquê
nem como, as crianças que têm um sentido espacial mais poderoso exibem um
desempenho melhor em matemática. Conforme explicita Clements [4], o sentido
espacial incorpora duas habilidades espaciais principais: a orientação espacial
e a visualização espacial e construção de imagens mentais.

Ora, o presente artigo pretende oferecer uma discussão centrada numa das ha-
bilidades espaciais suprarreferidas, designadamente a orientação espacial.

2 Orientação espacial

De acordo com Leushina [5], a questão da orientação espacial é ampla e mul-
tifacetada. Ora, variadas aceções do termo que são apresentadas pelo autor
corroboram e ilustram a multidimensionalidade do mesmo, tal como se pode
comprovar em seguida. A orientação espacial é alcançada em consonância com
a perceção direta do espaço e a designação verbal de categorias do espaço (lo-
calização, distância, e relações espaciais entre os objetos). Numa aceção mais
restrita, a orientação espacial significa orientação numa localidade; neste sen-
tido, a orientação no espaço significa a determinação de um ponto fixo, ou seja,
a localização de um sujeito em relação aos objetos circundantes. A orientação
espacial também significa a localização dos objetos circundantes em relação a
um sujeito orientado, ele próprio, no espaço. Finalmente, a orientação espacial
significa, ainda, a determinação da disposição espacial de objetos uns em relação
aos outros, ou seja, das relações espaciais entre os mesmos.
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Sara Ribeiro, Pedro Palhares 7

Às distintas aceções anteriormente ilustradas, pode, ainda, adicionar-se a con-
tribuição de Clements [4], que declara que a orientação espacial consiste em
tu saberes onde é que estás e como é que te podes deslocar pelo mundo, ou
seja, compreenderes e operares sobre sobre as ligações existentes entre diferen-
tes posições no espaço, especialmente em relação à tua própria posição; neste
sentido, a orientação espacial associa-se ao processo ou atividade prática de
navegação.

2.1 A utilização de sistemas de referência

Não obstante ao disposto, a orientação espacial requer a capacidade para utili-
zar um determinado sistema de referência [5]. Na primeira infância, as crianças
orientam-se no espaço com base num sistema de referência sensorial, isto é, de
acordo com os lados do seu próprio corpo. Por sua vez, no decurso do pré-escolar,
as crianças aprendem um sistema de referência verbal, baseado nas direções e
sentidos espaciais básicos (frente/trás; cima/baixo; e direita/esquerda), que cor-
respondem aos vários eixos do corpo humano (frontal ; vertical ; e sagital). Ora,
adquirir experiência prática em lidar com o espaço permite à criança aprender,
gradualmente, palavras para generalizar a experiência. A experiência imediata
do dia a dia continua a desempenhar o papel principal na perceção das relações
espaciais e no desenvolvimento de noções durante os anos do pré-escolar. Neste
peŕıodo, as crianças acumulam experiência no âmbito de diversos tipos de ati-
vidades (brincadeiras ao ar live e jogos de construção, atividades de desenho,
observações durante caminhadas, entre outras). À medida que esta experiência
é acumulada, as palavras tornam-se mais importantes no desenvolvimento de
um mecanismo sistemático para percecionar o espaço. Já na escola, o ensino
ajuda as crianças a aprenderem um novo sistema de referência, agora baseado
nas direções e sentidos da bússola (norte, sul, este, e oeste).

Em conformidade com Leushina [5], tem sido estabelecido que a aprendizagem
de cada um dos sucessivos sistemas de referência está profundamente depen-
dente de um conhecimento firme do sistema de referência precedente. Assim,
estudos têm demonstrado que, para alunos do 3.◦ e do 4.◦ anos de escolaridade
conseguirem aprender as direções e sentidos da bússola, eles devem ser capazes
de diferenciar as direções e sentidos espaciais básicos num mapa. Por exemplo,
as crianças, em primeiro lugar, associam o norte com o sentido espacial cima,
o sul com baixo, o este com direita, e o oeste com esquerda. Todavia, para as
crianças mais novas, a diferenciação das direções e sentidos espaciais básicos é
afetada pelo ńıvel da sua orientação em relação a si próprio, isto é, pela extensão
do domı́nio do esquema do seu próprio corpo, que constitui, no fundo, o sistema
de referência sensorial. Mais tarde, um outro sistema de referência, o sistema
de referência verbal, é sobreposto a este último, surgindo como resultado da
consolidação dos sentidos espaciais distinguidos pelas crianças, e que são re-
presentados pelas palavras correspondentes: frente, trás, cima, baixo, direita, e
esquerda. Deste modo, o pré-escolar constitui o peŕıodo em que as crianças ad-
quirem o sistema verbal de referência baseado nas direções e sentidos espaciais
básicos. Estudos têm demonstrado que as crianças, em primeiro lugar, corre-
lacionam os sentidos espaciais básicos com certas partes do seu corpo. Nesse
sentido, elas estabelecem associações habituais, como por exemplo: cima é onde
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a cabeça está e baixo é onde os pés estão; frente é onde a cara está e trás é onde
as costas estão; direita é onde a mão direita está e esquerda é onde a mão es-
querda está. Portanto, a orientação em relação ao seu próprio corpo serve como
ponto de partida para as crianças dominarem as direções e sentidos espaciais
básicos. Dos três pares de sentidos espaciais básicos referenciados, o primeiro
sentido que uma criança identifica é cima, aparentemente devido à posição ver-
tical primária do corpo das crianças; baixo, o sentido oposto, bem como as duas
restantes direções, são diferenciados pelas crianças apenas mais tarde. Mesmo
após um domı́nio básico dos pares de sentidos espaciais básicos existentes, as
crianças continuam a incorrer em erros na distinção dos pares de sentidos que
compõem cada direção. Evidência convincente deste facto é a forma como as
crianças confundem direita e esquerda; cima e baixo; e frente e trás. A dis-
tinção entre direita e esquerda, fundada sobre a diferenciação do lado direito
e do lado esquerdo do corpo, oferece particulares dificuldades às crianças do
pré-escolar (note-se que esta é uma dificuldade que, muitas vezes, persiste ao
longo da fase adulta; na verdade, a confusão entre direita e esquerda é bastante
frequente no seio da população adulta). Em consequência, só gradualmente é
que as crianças entendem suficientemente bem os pares de sentidos espaciais
básicos opostos para poderem nomeá-los e fazerem distinções práticas. Para
cada par de sentidos espaciais básicos, em primeiro lugar é identificado um dos
sentidos e, posteriormente, os sentidos opostos aparecem através da comparação
com os sentidos primários. Desta forma, a diferenciação de um dos sentidos do
par depende do conhecimento relativamente ao outro sentido, e, por essa razão,
os métodos de ensino devem desenvolver, concomitantemente, as noções espa-
ciais inversas. Todos estes factos mostram que a aprendizagem do sistema de
referência verbal para as direções e sentidos espaciais básicos, pelas crianças do
pré-escolar, constitui um processo longo e individualizado.

Em relação ao modo como as crianças adquirem a capacidade para aplicar ou uti-
lizar este sistema de referência para orientação no espaço envolvente, Leushina
[5] reporta a existência de duas etapas: a primeira etapa começa, realmente, com
experimentar as direções, expressas numa correlação real entre os objetos circun-
dantes e o ponto de referência original; a segunda etapa é marcada pela avaliação
visual da disposição espacial dos objetos a uma certa distância do ponto inicial.
Com efeito, em primeiro lugar, todo o complexo de conexões espaciais-motoras
é representado de uma forma profundamente detalhada. Por exemplo, a criança
dá meia volta, fica diante de um objeto e só depois é que diz que o objeto está
localizado atrás de si. A criança toca com a mão num objeto ao seu lado e
só depois é que diz se o objeto está do lado direito ou do lado esquerdo. Ou
seja, a criança, na verdade, correlaciona os objetos com o sistema de referência
sensorial baseado nos vários lados do seu próprio corpo. O movimento direto re-
lativamente a um objeto, para estabelecer contacto com o mesmo, é, mais tarde,
substitúıdo pela rotação do tronco, e depois pelo movimento da mão na direção
apropriada. Posteriormente, o gesto indicativo evidente é substitúıdo por um
movimento da mão menos percet́ıvel. Depois, este movimento é substitúıdo
por um leve movimento da cabeça e, finalmente, por um simples olhar direto
relativamente ao objeto que está a ser localizado. Portanto, a criança passa
de um método ativo de orientação espacial para um outro método, baseado
numa avaliação distante e visual da situação espacial dos objetos em relação a
si própria e dos objetos uns em relação aos outros. Esta perceção do espaço, em
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concordância com o que Pavlov terá escrito, é encontrada em consequência da
experimentação do movimento direto no espaço. Somente através dos est́ımulos
motores é que os est́ımulos visuais correlacionados adquirem o seu significado
vital. Assim, à medida que as crianças adquirem experiência na orientação es-
pacial, as reações motoras expressas externamente vão sendo intelectualizadas.
O processo de diminuição gradual destas reações motoras e a transição para o
ńıvel das operações mentais evidenciam a tendência geral de afastamento face ao
materializado e ao prático, que é caracteŕıstica do desenvolvimento da atividade
mental.

Uma conclusão geral é a de que a perceção do esquema do seu próprio corpo
pelas crianças constitui a base para o domı́nio do sistema verbal de referência
baseado nas direções e sentidos espaciais básicos [5].

2.2 A disposição espacial dos objetos

Segundo Leushina [5], na determinação da disposição espacial dos objetos, as
pessoas relacionam, constantemente, os objetos circundantes com as suas próprias
coordenadas. Ora, as crianças fazem isto de forma particularmente evidente
quando determinam, em primeiro lugar, os lados direito e esquerdo em relação
a si próprias, depois fazem uma rotação mental de 180◦, e, enquanto perma-
necem na posição oposta à pessoa que se encontra fixa, determinam os lados
esquerdo e direito dessa pessoa. Só depois é que conseguem, então, determinar
a disposição dos objetos em relação ao lado esquerdo e ao lado direito dessa
pessoa. Como consequência, surge que a orientação espacial em relação a si
próprio constitui a inicial. Já a orientação espacial fora de si próprio pres-
supõe a capacidade para utilizar um sistema em que a origem de referência é
o sujeito em relação ao qual a situação espacial de objetos é determinada. E,
por sua vez, a orientação espacial fora de outro objeto requer que a origem de
referência seja o objeto em relação ao qual a situação espacial de outros objetos
é determinada. Aqui, é necessário ser capaz de desmembrar os vários lados do
objeto: frente, trás, direita, esquerda, cima e baixo. De salientar que as etapas
de orientação espacial em relação a si próprio, fora de si próprio e fora de outro
objeto não se substituem umas às outas, mas coexistem, entrando em comple-
xas interligações dialéticas. Com efeito, a orientação espacial em relação a si
próprio é, não só uma etapa precisa, como também uma condição indispensável
na determinação da disposição espacial dos objetos, tanto na orientação espa-
cial fora de si próprio, como na orientação espacial fora de outro objeto. Com
base em Leushina [5], o desenvolvimento da orientação espacial em relação a si
próprio, fora de si próprio e fora de outro objeto ocorre durante o peŕıodo do
pré-escolar. Um indicador do seu desenvolvimento nas crianças é a transição
gradual da utilização, por elas, de um sistema com um ponto de referência fixo
(em relação à criança) para um sistema com um ponto de referência livremente
transfeŕıvel (em relação a outros objetos).

3 Desenvolvimento de noções espaciais (3-6 anos)

Em conformidade com Leushina [5], a perceção do espaço pelas crianças e a sua
orientação no mesmo constituem, tal como se pode aferir, um processo com-
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10 Orientação espacial

plexo e prolongado, e o desenvolvimento de noções espaciais requer um ensino
espećıfico.

Junto de grupos de crianças com 3 anos, é apropriado desenvolver noções espa-
ciais utilizando a vida diária, as rotinas, jogos ao ar livre, e atividade f́ısica. É
muito importante ensinar as crianças a fazerem distinções claras entre as par-
tes do seu corpo e os nomes correspondentes. Distinguir a mão direita da mão
esquerda, ou a parte direita do corpo da parte esquerda do corpo assume parti-
cular importância. As crianças experimentam, aqui, dificuldades consideráveis,
que podem ser eliminadas se elas forem simultaneamente familiarizadas com os
nomes das duas mãos e com as suas distintas funções: a criança segura numa
colher com a mão direita, e num pedaço de pão com a mão esquerda, ou a
criança agarra num prato com a mão esquerda; a criança segura num lápis e
desenha com a mão direita, mas agarra a folha de papel com a mão esquerda
de modo a que esta não escorregue. Tendo isso em mente, e relembrando as
crianças repetidamente, o educador desenvolve a capacidade delas para distin-
guirem as partes do seu corpo e determinarem as direções e sentidos espaciais
básicos, bem como a disposição espacial dos objetos. As crianças aprendem em
várias situações, e não deve existir um obstáculo intranspońıvel entre o ensino
formal e a vida diária; em vez disso, deve existir uma continuidade natural. Por
exemplo, quando as crianças já tiverem aprendido a distinguir as partes do seu
corpo e souberem que à frente significa à frente da cara e atrás significa atrás
das costas, esta informação pode ser firmemente reforçada em brincadeiras com
bonecas. É muito importante que o conhecimento adquirido pelas crianças nos
tempos de ensino espećıfico seja reforçado nas suas vidas diárias [5].

Junto de grupos de crianças com 4 anos, o desenvolvimento da orientação no
espaço deve ser uma reminiscência do jogo “Adivinha onde é que está”. Por
exemplo, uma criança é chamada para junto da mesa do educador e menciona o
que está à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima e em baixo de si própria.
Os seus pares verificam as respostas. Depois, vendam-se os olhos à criança e
ela é colocada numa outra posição. Abrindo os olhos, a criança deve detalhar,
novamente, o que está à sua volta. Mais tarde, as crianças podem ser colocadas
em diferentes lugares na sala. Uma criança pode ir para um canto e dizer o
que está à frente, atrás, à direita, e à esquerda de si própria, enquanto outras
crianças podem ir para a janela, e por áı adiante. Em todos os casos, o ponto de
referência é o corpo da criança. Em educação f́ısica, existem muitas oportunida-
des para praticar a orientação espacial. Por exemplo, levantando uma bandeira,
as crianças têm oportunidade para demonstrar os sentidos cima, baixo, direita,
e esquerda. É igualmente aconselhável que as crianças pratiquem a orientação
espacial nos tempos dedicados a outras disciplinas. Alguns exemplos podem
ser: colocar figuras geométricas num pedaço de papel de modo a que haja: um
ćırculo no centro, um triângulo à direita, um quadrado à esquerda; ou dispor
materiais de apoio numa ordem particular: colocar a caixa com materiais de
contagem à sua direita e um ábaco em frente a si própria. Para reforçar o
conhecimento das crianças e procurar refleti-lo no discurso das mesmas, o edu-
cador pode questionar as crianças acerca da maneira como elas dispuseram as
suas coisas da escola. Estas indicações regulam o comportamento das crianças
e, ao mesmo tempo, reforçam a sua orientação espacial. Existem muitas cir-
cunstâncias favoráveis para que isto ocorra na vida diária (por exemplo, quando
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Sara Ribeiro, Pedro Palhares 11

as crianças estão a guardar as suas roupas, a arrumar o quarto, a pôr a mesa),
as quais precisam apenas de ser intencionalmente utilizadas [5].

Mendes e Delgado [7] consideram que existem muitas possibilidades de desen-
volvimento da capacidade de localização no jardim-de-infância. Um exemplo
de uma atividade com este pendor ocorre quando o educador se senta com um
grupo de crianças à volta de uma mesa, ou no chão do recreio, e diz que está
a pensar numa delas, sem dizer quem é. Para que as crianças a localizem, o
educador utiliza outras crianças como pontos de referência. Por exemplo, diz
que a criança em quem está a pensar está entre a Ana e o Leonardo; ou está
em frente ao Daniel. Deste modo, as crianças familiarizam-se com as noções
espaciais, enquanto descobrem em quem se está a pensar. Depois de as crianças
já terem compreendido o jogo, o educador pode trocar com uma delas, a qual
pensará e dará pistas sobre a criança em quem irá pensar. Outra possibilidade
é quando as crianças estão envolvidas nalguma atividade de desenho, que pode
ser usada para desenvolver as capacidades de localização e o vocabulário associ-
ado. Depois de algum desenho estar feito, o educador pode colocar perguntas de
modo a levar as crianças a interpretá-lo. Brincar com os seus heróis preferidos é
também um tipo de atividade que pode ser utilizada. Por exemplo, usando um
simples boneco, as crianças podem inventar histórias onde o seu herói preferido
é a personagem principal. Ora, este é um contexto favorável associado ao de-
senvolvimento das capacidades de localização. Uma forma de o fazer é dando
instruções de colocação do boneco enquanto a história decorre o seu rumo. O
objetivo é que as crianças interpretem afirmações que incluem termos de loca-
lização e que consigam executar as ações a elas associadas. Depois de a história
ser contada com a ajuda de uma criança, que reproduziu os movimentos com o
boneco, pode também ser pedido às restantes crianças que recontem o que ou-
viram, usando o boneco para concretizar as diferentes ações. Aqui, é essencial
que o educador vá fazendo perguntas e orientando o discurso das crianças.

Uma outra atividade, algumas vezes realizada no pré-escolar, e que merece ser
destacada aqui é vulgarmente designada por “A cauda do burro” e consiste, na
sua essência, em vendar os olhos de uma criança, que deve, no decurso, colocar
em prática as indicações verbais de orientação espacial proferidas pelos seus pa-
res, a fim de cumprir o objetivo previsto (normalmente, colocar a cauda do burro
no seu lugar). É importante mencionar que a criança, ao seguir as instruções
dadas, encontra-se, no fundo, a exercitar o sistema de orientação espacial em
relação a si próprio, ao passo que as crianças que estão a dar as instruções, ou
a verificar a justeza dessas indicações, estão a ter que se colocar no lugar do ou-
tro, e, dessa forma, encontram-se a exercitar já o sistema de orientação espacial
fora de si próprio. Neste sentido, embora possa parecer, de antemão, que só a
criança vendada é que está a ter que resolver problemas ligados à localização,
na verdade, todas as crianças envolvidas estão em atividade, com um grau de
dificuldade elevado a exigir pensamento de alto ńıvel, o que a faz adequada para
qualquer idade até aos seis anos.

Junto de grupos de crianças com 5 anos, o educador deve continuar a reforçar
a consciência das crianças relativamente à disposição de objetos em relação a si
próprios. Não obstante, o principal objetivo neste grupo é a competência para
determinar e descrever, com palavras, a posição de um objeto em relação a outro
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objeto. Por exemplo, o coelho está sentado do lado direito da boneca; o cavalo
está de pé do lado esquerdo da boneca; o urso de peluche está atrás da boneca; e
o galo está de pé em frente à boneca. A compreensão e a utilização de palavras
para designar relações espaciais entre objetos são um fator essencial para ajudar
as crianças a interpretarem a experiência sensorial. Passeios, excursões, jogos
ao ar livre, exerćıcios f́ısicos, e a orientação das crianças no dia a dia desempe-
nham um papel central no desenvolvimento da orientação espacial. Técnicas de
ensino prof́ıcuas são, por exemplo, analisar imagens didáticas e descrever áı a
disposição de objetos, e selecionar pares de figuras com os mesmos objetos mas
dispostos de várias formas. Por exemplo, desenham-se três brinquedos diferen-
tes em tiras de papel: numa tira, um urso de peluche no centro, um comboio no
lado esquerdo, e uma pirâmide formada por anéis no lado direito; noutra tira,
um comboio no centro, um urso de peluche no lado esquerdo, e uma pirâmide
formada por anéis no lado direito; e assim por diante. Ou seja, os brinquedos
mudam de lugares de uma tira para a outra. O educador mostra uma figura, e
pergunta quem tem o mesmo tipo. A criança que tem o par semelhante segura
na figura, descreve-a, e junta-a à do educador. Note-se que é indispensável que
as crianças, não só encontrem as figuras pares, como descrevam a disposição
espacial dos objetos. Apresenta-se, a seguir, uma outra técnica. O educador
coloca grupos de brinquedos em diferentes cantos da sala e pede às crianças
que digam aquilo que veem à medida que se aproximam de um determinado
grupo de objetos. Por exemplo: um coelho está sentado no canto direito da
frente; uma pirâmide formada por anéis está à sua direita; uma mesa de bone-
cas está à esquerda do coelho; uma cenoura encontra-se em frente ao coelho; e
uma árvore está de pé atrás do coelho. Todos os brinquedos são diferentes e,
no total, são cinco. Os exerćıcios f́ısicos podem ser aproveitados para reforçar
a orientação espacial. Durante os exerćıcios, as crianças devem ser ensinadas a
mudarem a direção do seu movimento enquanto caminham ou correm, através
de um comando, bem como a descreverem a sua posição espacial em relação a
um determinado objeto. Podem ser utilizadas formas de jogo nas quais uma
criança é escolhida para esconder um objeto atrás de uma estante de livros,
debaixo de uma estante de livros, perto de uma estante de livros, e assim por
diante. Existem inúmeras oportunidades para reforçar a orientação no espaço
tridimensional. As crianças devem ser ensinadas a orientarem-se a si próprias
livremente no plano, ou seja, no espaço bidimensional, algo que nem todas as
crianças são imediatamente capazes de fazer, e para o qual muitas crianças não
estão suficientemente preparadas quando ingressam na escola. As crianças pre-
cisam de praticar isto. Acima de tudo, necessitam de uma explicação para as
seguintes expressões: no centro, no meio, na direita, na esquerda, na parte su-
perior direita, na parte inferior direita, e assim por diante. No decurso, devem
ser-lhes apresentadas tarefas práticas. Apresenta-se, em seguida, um exemplo
de uma tarefa prática posśıvel. O educador pede às crianças para desenharem
algarismos numa folha de papel, de acordo com as indicações que vão sendo
dadas: desenha o 5 no centro da página; desenha o 6 na direita; desenha o 4 na
esquerda; sobre o 5, no topo, desenha o 2; à direita, desenha o 3 e à esquerda,
desenha o 1; debaixo do 5, no fundo, desenha o 8; à direita, desenha o 9 e à
esquerda, desenha o 7. Conforme se pode constatar, os algarismos vão aparecer
por ordem, dispostos em três linhas. O educador pede a uma criança para dizer
os algarismos, começando na primeira linha e avançando da esquerda para a
direita. Note-se que a disposição também pode ser diferente (por exemplo, no
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canto superior esquerdo, no canto superior direito, no canto inferior esquerdo,
no canto inferior direito, no centro ou no meio, no meio e do lado esquerdo, no
meio e na parte inferior, e por áı adiante). Também aqui, as crianças devem
ser ensinadas, não apenas a operarem de acordo com aquilo que o educador diz,
mas também a falarem acerca da disposição dos objetos, de modo a que as suas
ações práticas sejam refletidas no discurso.

Junto de grupos de crianças com 6 anos, as noções espaciais exploradas nas
idades anteriores devem ser reforçadas, através de um uso extensivo de formas
de jogo nas aulas, e envolvendo-as, também, em atividades lúdicas fora da sala
de aula, nomeadamente no recreio. As crianças, nesta fase, devem aprender
não só a orientarem-se a elas próprias no sentido do movimento, como também
as relações espaciais entre elas e outros objetos, as relações espaciais entre os
próprios objetos, e, ainda, como usar as palavras apropriadas corretamente.
Ora, a diversidade das relações espaciais é refletida, no discurso, através das
preposições de lugar (exemplos: sob, sobre, atrás, entre, à frente, etc.), e de
advérbios de lugar (exemplos: aqui, ali, lá, longe, perto, etc.). O professor
deve ensinar as crianças a utilizarem apropriadamente estas palavras. Ele pode
tirar proveito de situações vulgares ou jogos didáticos, e colocar as crianças a
explicarem onde é que um certo objeto foi encontrado depois de um trabalho
realizado. Expõem-se, seguidamente, exemplos de tarefas práticas. Algumas
crianças colocam coisas longe, de acordo com as orientações do professor, e os
seus pares observam, para verem se elas concretizam corretamente a tarefa, e
depois descrevem o que é que aquelas crianças fizeram. Numa outra ocasião,
as crianças tapam os seus olhos, e uma criança é escolhida pelo professor para
se esconder, atrás de uma estante de livros, e depois espreitar para fora atrás
da estante. Abrindo os seus olhos, as crianças tentam determinar quem está
em falta e onde está escondido. Elas não veem a criança escondida, mas ela,
entretanto, começa a sair para fora. O professor pede a alguém que diga o que
a criança fez. Uma variante também é posśıvel: uma criança vai para trás da
porta e as restantes crianças combinam onde esconder um determinado objeto.
A primeira criança regressa e tem que encontrar o objeto e dizer onde é que ele
está. As outras crianças podem, de certo modo, ajudar esta criança a procurar o
objeto; para esse efeito, quando a criança está próxima, dizem “quente, quente,
quente”; quando a criança está afastada, dizem “frio, frio, frio”. A orientação no
espaço pode ser reforçada durante passeios e jogos no recreio. É importante que
certas ações das crianças não sejam meramente f́ısicas, mas que se reflitam no
discurso. As histórias das crianças baseadas em figuras, particularmente as que
requerem descrições, também favorecem este objetivo. Desenvolver a orientação
numa folha de papel, isto é, no espaço bidimensional, tem grande importância
na preparação das crianças para a escola. Elas devem estar aptas para encon-
trar as linhas superior e inferior com precisão, as margens esquerda e direita,
o centro da página, os cantos superior e inferior direitos e os cantos superior e
inferior esquerdos, e devem ser capazes de dispor objetos da esquerda para a
direita, de cima para baixo, e por áı adiante. Note-se que as crianças explo-
raram, já na idade dos cinco anos, bastantes tarefas relacionadas com isto. O
ditado visual, como é normalmente chamado, é uma das técnicas mais efetivas.
Por exemplo, o professor pode pedir às crianças que coloquem um quadrado no
meio de uma folha de papel, organizem oito triângulos à volta do quadrado com
os seus ângulos agudos do lado do quadrado, coloquem pequenos ćırculos entre
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os triângulos, e coloquem quadrados ao longo dos triângulos (com os ângulos a
tocarem-se). Pede, ainda, às crianças que coloquem ćırculos nos cantos supe-
rior e inferior esquerdo e nos cantos superior e inferior direito, ligando-os por
linhas tracejadas. Nas primeiras fases dos ditados visuais, as crianças observam
um esquema preparado, analisam-no, e reproduzem-no com base na memória,
usando formas geométricas. Uma outra variante pode também ser sugerida: as
crianças fazem um desenho seguindo o ditado do professor. Isto é, o professor
diz às crianças onde devem colocar cada figura, sem mostrar nada, e as crianças
ouvem com muita atenção as suas orientações verbais. Neste caso, elas devem
estar já bastante bem orientadas no espaço da folha e saber os nomes das fi-
guras geométricas e as palavras que refletem as relações espaciais mencionadas
pelo professor. Para terminar, aquilo que um professor, nesta fase, deve saber
para desenvolver as noções espaciais das crianças e a sua capacidade verbal é,
sobretudo, o significado das preposições e dos advérbios de lugar, que refletem
as relações espaciais.

4 Influência de fatores culturais

Independentemente da evolução, nas crianças, do desenvolvimento das noções
espaciais, a influência dos fatores culturais ganhará, mais cedo ou mais tarde,
expressão no âmbito geral da orientação espacial, conforme referido por Steffe
[6].

Eventualmente, já estivemos pessoalmente envolvidos em situações nas quais a
comunicação da determinação da disposição espacial de objetos se tornou dúbia
em virtude de diferenças culturais. Por exemplo, o sistema de referência próprio
de pilotos aéreos assenta na indicação verbal de uma hora; o dos mareantes em
palavras espećıficas como bombordo, estibordo.

No âmbito desta linha de análise, parece fazer sentido convocar Barton [1], se-
gundo o qual a determinação da localização de um objeto em duas dimensões
é, de acordo com a abordagem matemática dominante, determinada através da
utilização do sistema de coordenadas cartesiano ou do sistema de coordenadas
polar. No primeiro sistema, a partir de uma só origem, são desenhados dois eixos
de referência perpendiculares, sendo que a posição de um ponto é determinada
por duas medidas: a primeira medida é a distância ao longo do eixo horizontal
e a segunda medida é a distância ao longo do eixo vertical. No segundo sistema,
também a partir de uma só origem, é desenhado apenas um eixo de referência,
sendo que a posição de um ponto é determinada por duas medidas: a primeira
medida é a distância do ponto à origem e a segunda medida é a amplitude do
ângulo compreendido entre o eixo de referência e a linha que une o ponto à ori-
gem. Contudo, nas linguagens Tahitian e Maori, a determinação da localização
de um objeto é realizada tendo por referência, não uma, mas duas origens – o
locutor e o interlocutor – e, consequentemente, a amplitude de dois ângulos –
um em cada uma das origens consideradas. Conforme o autor, isto pode ser
desenvolvido no interior de um sistema matematicamente válido e tem mesmo
correspondências no interior da matemática. Ainda assim, o sistema de coorde-
nadas cartesiano e o sistema de coordenadas polar são escolhidos em detrimento
dos sistemas de coordenadas que utilizam duas origens e dois ângulos. Parte da
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explicação para este facto reside na hipótese emergente de que a matemática é
influenciada pela linguagem subjacente ao seu desenvolvimento e, nesse sentido,
é realmente posśıvel que haja matemática com potencial escondida na maneira
como as ideias matemáticas são representadas em outras linguagens.

5 Reflexões finais

O desenvolvimento das noções espaciais, tal como se pretende demonstrar, as-
senta, em primeira instância, mais num fator desenvolvimental, do que num
fator cultural. Ainda assim, o processo de ensino-aprendizagem vai, necessa-
riamente, ter que fazer emergir o fator cultural, que pode apresentar um cariz
mais universal (no caso do sistema de referência baseado nas direções e sentidos
da bússola - norte, sul, este, e oeste), ou um cariz mais grupal, particular (no
caso do sistema de referência dos pilotos aéreos ou dos mareantes). Em todo
o caso, desprezar o fator cultural no ensino constitui uma fonte potencial de
problemas de aprendizagem e uma indubitável perda afetiva na relação que os
alunos podem desenvolver com a matemática.
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Resumo: Este artigo procura perceber que conhecimento sobre figuras geométri-
cas possuem as crianças do pré-escolar. Para tal, tenta dar-se resposta a duas
questões: 1) Que conhecimento sobre figuras geométricas possuem as crianças
do pré-escolar? 2) Que vocabulário espećıfico da geometria aprendem estas
crianças? Foi realizada uma intervenção com um grupo de 20 crianças, dos
3 aos 4 anos, a frequentar a educação pré-escolar. A intervenção integrou 8
sessões de, aproximadamente, 60 minutos, dedicadas à exploração das figuras
geométricas, respetivas caracteŕısticas e nominalização. A este ńıvel, a ava-
liação do projeto permitiu destacar como principais resultados a melhoria das
capacidades das crianças, recorrendo a tarefas e materiais espećıficos. Além
disso, que as crianças deste grupo conseguiam identificar propriedades das fi-
guras geométricas, aprender vocabulário geométrico e podiam incluir-se desde o
ńıvel I ao ńıvel II proposto por Van Hiele, no entanto, algumas pareciam ainda
não ter atingido o ńıvel I. Assim, o sentido espacial parece poder ser promovido
com tarefas espećıficas sobre as noções espaciais e figuras geométricas, desde
que o trabalho das mesmas seja bem planificado, desafiante para as crianças e
se utilizem os materiais adequados.

Palavras-chave: Sentido espacial; figuras geométricas; geoplano; pré-escolar.

1 Introdução

1.1 A importância da geometria na educação pré-escolar

A sociedade atual, dominada pela tecnologia, exige dos cidadãos competências
básicas como “a capacidade de constante adaptação aos novos desafios impostos
pelo progresso” ([14], p.14) e a capacidade de resolver problemas que surgem
a qualquer momento. Como refere Jones [16] e o NCTM [21, 22], a geometria
pode ser uma ferramenta bastante útil na resolução de alguns destes problemas
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que nos são apresentados todos os dias. O NCTM [21, 22] acrescenta, ainda,
que, para aprenderem geometria as crianças precisam de investigar, experimen-
tar e explorar objetos e materiais f́ısicos todos os dias. Esta área da matemática
apela, assim, aos nossos sentidos visuais, estéticos e intuitivos. Uma vez que na
idade pré-escolar o ńıvel sensorial começa por ser o mais importante é, com toda
a certeza, relevante começar a trabalhar geometria desde uma idade precoce. “A
geometria é o estudo do espaço e das formas” ([5], p.1), como diz Freudenthal
[11], é agarrar o espaço em que a criança vive, respira e se move e que deve
aprender a conhecer, explorar e conquistar. Estas experiências geométricas in-
formais devem, assim, ser aproveitadas e relevadas na aprendizagem da geome-
tria, começando por as explorar e ir, progressivamente, construindo novas com-
petências e atitudes positivas face à geometria, em particular, e à matemática,
em geral.

Pelo mencionado, é percet́ıvel que é importante incluir a geometria no “curŕıculo”
matemático desde idades precoces e, de acordo com Jones [16], “o estudo da
geometria contribui para ajudar os alunos a desenvolver as habilidades de visu-
alização, o pensamento cŕıtico, a intuição, a perspectiva, a resolução de proble-
mas, conjecturar, racioćınio dedutivo, argumentação lógica e prova.” (p.125).
O autor confirma a ideia de que o racioćınio espacial é importante em outras
áreas curriculares, como as ciências, a geografia, a arte e as tecnologias, ou seja,
que ao desenvolvermos este tipo de racioćınio estamos a interligar as diversas
áreas do saber, a atuar de uma forma interdisciplinar e integrada, aspeto que
preconizamos. Assim, torna-se essencial proporcionar às crianças em idade de
pré-escolar o contato com atividades promotoras do desenvolvimento do seu sen-
tido espacial em geral, e do conhecimento das figuras geométricas em particular.

1.2 As orientações curriculares e a geometria no pré-escolar

A geometria tem vindo a integrar os documentos curriculares para a Educação
Pré-escolar há quase duas décadas. Contudo, a abordagem a este domı́nio da
matemática não tem sido entendida sempre com a mesma profundidade. As
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar [OCEPE], publicadas
em 1997, pretendiam constituir-se como um apoio para a prática pedagógica
dos educadores e permitir uma maior afirmação social deste ńıvel de educação.
Este documento foi inovador na época e apresenta orientações que não são mais
que sugestões de formas de organizar o ambiente da educação pré-escolar, de
atuação do educador e de conteúdos a abordar. O domı́nio da matemática está
integrado na área de expressão e comunicação e, neste documento, é referido que
é necessário que “o educador proporcione experiências diversificadas e apoie a re-
flexão das crianças, colocando questões que lhes permitam ir construindo noções
matemáticas” ([9], p.74).

Como as OCEPE se relevaram pouco expĺıcitas, surgiram as Metas de Aprendi-
zagem para a Educação Pré-Escolar [MAEPE] [10] que ajudavam a esclarecer e
a explicitar as OCEPE. Considerou-se que era necessário estabelecer as apren-
dizagens que as crianças tinham de realizar antes de entrarem para o 1.◦ Ciclo
do Ensino Básico, dáı todas as metas iniciarem com “No final da educação pré-
escolar. . . ”. De acordo com [10], essas aprendizagens são fundamentais para a
continuidade do processo educativo e pretendem ser um instrumento facilitador
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do diálogo entre educadores e professores do 1.◦ ciclo, especificamente, os que
recebem o primeiro ano. Estes devem dar seguimento às aprendizagens realiza-
das e, no caso das crianças que não tenham beneficiado de educação pré-escolar,
se as metas não tiverem sido alcançadas, assegurar que isso aconteça. Assim,
ajudam a situar as primeiras aprendizagens para o 1.◦ ciclo e, por isso, também
são úteis ao trabalho dos professores do 1.◦ ciclo. A área da matemática, que
neste documento se encontra isolada das expressões, apresenta um domı́nio para
a geometria e medida, comportando metas de aprendizagem [10]. As que se re-
lacionam diretamente com os conteúdos apresentados neste artigo são:

Meta Final 19) No final da educação pré-escolar, a criança com-
preende que os nomes de figuras (quadrado, triângulo, rectângulo e
ćırculo) se aplicam independentemente da sua posição ou tamanho.

Meta Final 20) No final da educação pré-escolar, a criança des-
creve objetos do seu meio ambiente utilizando os nomes de figuras
geométricas (pp.18 –21).

Neste sentido, pode-se afirmar que os documentos curriculares nacionais [9, 10] e
internacionais [21, 22, 24] abordam a aprendizagem da geometria pelas crianças
mais pequenas, alguns deles dando sugestões sobre como ajudar as crianças a
aprender, que recursos utilizar e como agir. Muitos deles destacam que a apren-
dizagem do espaço e da forma pelas crianças em idade pré-escolar permitirá
criar aprendizagens maiores no 1.◦ ciclo e que todas estas são importantes por-
que se relacionam diretamente com o mundo da criança, onde esta vive e age
naturalmente.

1.3 A aprendizagem do espaço e da forma

Piaget e Inhelder [23] foram os pioneiros nas investigações feitas sobre a forma
como as crianças pequenas aprendem sobre o espaço e a forma. A aprendiza-
gem do espaço e das formas pelas crianças foi, também, estudada por Dina e
Peter Van Hiele. A teoria destes autores “combina a Geometria como ciência
do espaço e como instrumento para demonstrar uma estrutura matemática” e
“sugere fases de instrução que podem promover o progresso dos alunos através
dos vários ńıveis” ([2], p.83). De acordo com Van Hiele [25], podemos descobrir
cinco ńıveis de aprendizagem da matemática: o ńıvel I - designado de ńıvel visual
(visualização); o ńıvel II - ńıvel descritivo (análise); o ńıvel III - o das relações
lógicas e onde se inclui a geometria de acordo com Euclides (ordenação/dedução
Informal); o ńıvel IV - estuda as leis da lógica (dedução); o ńıvel V - natureza
das leis da lógica (rigor). Dado o curto tempo de vida do grupo de crianças em
estudo, é pouco provável que se situem acima do ńıvel II de Van Hiele, contudo,
importa perceber cada um dos ńıveis. O modelo de Van Hiele sugere que os
alunos avançam através dos ńıveis de pensamento em geometria.

Sumariamente, recolhendo as formulações de Van Hiele [25], Crowley [7], Barros
e Palhares [2], Jones [16], Moreira e Oliveira [20], no ńıvel I (também considerado
o ńıvel 0 para alguns autores), o espaço é apenas algo que existe ao seu redor. As
crianças reconhecem uma figura geométrica como um todo pela sua aparência
sem considerarem as suas propriedades, ou seja, não relevam a relação entre os
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lados ou os ângulos. Uma pessoa que esteja neste ńıvel é capaz de “desenhar
com elásticos num geoplano um retângulo” ([20], p.88), de aprender vocabulário
geométrico e, dada uma figura, pode reproduzi-la, no entanto, não reconhece
que essa figura tem ângulos retos ou lados opostos paralelos ([7], 1987). Além
disso, é capaz de reconhecer, por exemplo, retângulos, quadrados, e triângulos
pelo seu aspeto e posição. No segundo ńıvel, chamado ńıvel descritivo (ou de
análise), é posśıvel identificar as propriedades das figuras geométricas mas não
consegue estabelecer relações entre figuras ou propriedades. Por exemplo, pode
identificar por experimentação, observação, medição ou desenho que os lados
opostos do retângulo são iguais, mas ainda não consegue perceber que o qua-
drado é um retângulo especial. Situado no ńıvel III, o das relações lógicas e onde
se inclui a geometria de acordo com Euclides (ordenação/dedução Informal), o
indiv́ıduo é capaz de estabelecer relações entre figuras e ordená-las lógica e hie-
rarquicamente. Neste ńıvel já percebe que um quadrado é um caso especial do
retângulo, que os triângulos equiláteros também são isósceles, ou seja, elabora
definições abstratas e distingue entre condições suficientes e necessárias na cons-
trução das mesmas. No ńıvel IV, como refere Van Hiele (1986), são estudadas
as leis da lógica, e como destacam os outros autores mencionados, é percebida
a dedução geométrica. Por exemplo, as pessoas situadas neste ńıvel percebem
os axiomas, as definições e conseguem fazer demonstrações, ou seja, produzir
um conjunto de afirmações que satisfazem uma conclusão, em consequência dos
dados apresentados. Uma pessoa que se situe no ńıvel V proposto por Van Hi-
ele, também designado de rigor, consegue estudar vários sistemas axiomáticos
para a geometria sem necessitar de modelos concretos, como na geometria não
euclidiana. Salienta-se, no entanto, que Clements [5], a partir dos estudos que
fez sobre as ideias e protótipos que as crianças do peŕıodo pré-escolar constroem
sobre as formas comuns, descreveu um ńıvel de pensamento geométrico ante-
rior ao ńıvel de reconhecimento visual de Peter e Dina Van Hiele - o ńıvel de
pré-reconhecimento - em que as crianças não identificam ćırculos, quadrados e
triângulos, estando ainda a formar os protótipos como é o caso de considerar
ćırculos as formas fechadas e “redondas”.

De acordo com Barros e Palhares [2], as crianças do jardim de infância situam-
se no ńıvel de reconhecimento referido por Van Hiele e as suas capacidades
desenvolvem-se desde a visual à de aplicação. Quando a criança é capaz de
dizer que a figura que extraiu de um conjunto de figuras é a mesma que vê
desenhada sobre um cartão, ela manifesta a sua capacidade visual. Quando
também for capaz de nomear aquela forma está a utilizar a sua capacidade ver-
bal. Quando for capaz de reproduzir, ainda que de forma incipiente, uma deter-
minada figura geométrica, ela está a exercitar a sua capacidade gráfica. Quando
reconhece que uma figura geométrica (um retângulo, por exemplo) continua a
ser a mesma figura geométrica, isto é, um retângulo, depois de rodado de um
certo ângulo, ela demonstra a sua capacidade lógica. Quando a criança cria um
painel, socorrendo-se de figuras ou as identifica em objetos do seu quotidiano,
ela está a usar a sua capacidade de aplicação.

Outras componentes do sentido espacial foram estudadas por Frostig, Horne e
Miller [12, 13] e centraram-se em aspetos da perceção visual, entendendo-a como
a capacidade de reconhecer e discriminar os est́ımulos visuais e interpretá-los,
associando-os às experiências anteriores. Os autores supracitados definiram,
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assim, 5 aspetos da perceção visual que consideram ter maior importância na
aprendizagem das crianças: a coordenação visual motora, a perceção figura
fundo, a constância percetual, a perceção da posição no espaço e a perceção
das relações espaciais. A primeira é a capacidade de coordenar a visão com os
movimentos do corpo, por exemplo, quando queremos pegar em alguma coisa
as nossas mãos são orientadas por aquilo que estamos a ver. Para percebermos
a perceção figura fundo temos de saber que o nosso cérebro está organizado de
modo a selecionar, de entre um conjunto de est́ımulos, um centro de interesse.
Em tudo aquilo que vemos há sempre uma figura assente num fundo e cabe-nos
identificar aquilo que nos interessa: por exemplo, quando estamos a conversar
com alguém pode até tocar alguma música mas, se estivermos concentrados na
conversa, não vamos prestar atenção ao resto porque o nosso centro de interesse
é a conversa. Ao desenvolvermos esta competência com as crianças estamos a
ajudá-las a desenvolver a capacidade de focar a sua atenção nos est́ımulos ade-
quados e a distinguir figuras e śımbolos escritos sem se desconcentrarem com os
fundos. A constância percetual é a capacidade de identificar um objeto com pro-
priedades invariáveis (como as formas geométricas) apresentados de diferentes
formas, posições, tamanhos, brilho e cores e pode, ainda, ajudar as crianças a
reconhecerem palavras que tenham aprendido, mas que apareçam noutros con-
textos ou com diferentes tipos de letra. Por seu turno, a perceção da posição no
espaço é a relação no espaço de um objeto com o seu observador e ajuda-nos a
compreender as posições espaciais: dentro, fora, acima, abaixo, atrás, à frente,
direita, esquerda. É muito importante ser desenvolvida durante o pré-escolar
por ajudar na aprendizagem da leitura e da escrita (ajuda a perceber a dife-
rença entre 24 e 42, b e d, q e p). Finalmente, a perceção das relações espaciais
é a capacidade de perceber a posição dos objetos em relação a si mesmo e aos
outros. Ainda de acordo com Frostig, Horne, e Miller [13] o peŕıodo normal de
desenvolvimento máximo da perceção visual é, aproximadamente, entre os 3 e
os 7 anos e há algumas crianças com dificuldades de aprendizagem devido à falta
de trabalho desta perceção e “é muito melhor e mais seguro iniciar programas
preventivos que esperar que a correção chegue por si só” ([13], 1994, p.11).

Del Grande [8] acrescentou à categorização já existente de Frostig, Horne e Mil-
ler [12, 13] a memória visual e a discriminação visual. A primeira é a capacidade
de recordar objetos que já não estamos a ver e a segunda é a capacidade para
identificar semelhanças e diferenças entre os objetos. Matos e Gordo [17] propu-
seram atividades para desenvolver estes aspetos da visualização espacial. Para
a coordenação visual motora propunham pintar desenhos, reproduzir desenhos
dados ou pintar espaços marcados com pontinhos. Na memória visual suge-
riam observar figuras em papel ponteado e desenhá-las no geoplano, mas sem
as voltar a observar. Para desenvolver a perceção figura-fundo recomendavam
completar figuras de forma a assemelharem-se a outras dadas e procurar figuras
imersas noutras (como no tangram e fazendo pavimentações). Na constância
percetual, procurar na sala ou noutro contexto uma figura geométrica era uma
das sugestões e para desenvolver a perceção da posição da posição no espaço re-
ferem encontrar figuras iguais a uma dada mas com orientações diferentes. Para
a perceção das relações espaciais, efetuar construções com cubos e planificações.
Finalmente, na discriminação visual, identificar caracteŕısticas de triângulos e
descobrir critérios que conduzem a determinadas classificações ou ordenações.
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Portanto, para ajudarmos a construir o sentido espacial das crianças, devemos
envolvê-las em atividades que impliquem a manipulação de materiais para que
possam refletir sobre aquilo que experimentam. Desta forma, “as crianças vão
criando imagens mentais dinâmicas, ampliando o seu repertório e habituando-se
a relacionar o conhecimento espacial com o verbal e o anaĺıtico.” ([20], p.99).
Assim, torna-se essencial proporcionar às crianças em idade de pré-escolar o
contato com atividades promotoras do desenvolvimento do seu sentido espacial.
Neste contexto, torna-se relevante perceber as ideias das crianças do pré-escolar
sobre figuras geométricas.

Assim, este estudo procura perceber que conhecimento sobre figuras geométricas
possuem as crianças em idade pré-escolar. Para tal, tenta-se dar resposta a duas
questões: 1) Que conhecimento sobre figuras geométricas possuem as crianças
do pré-escolar? 2) Que vocabulário espećıfico da geometria aprendem estas
crianças?

2 Metodologia

Procurando perceber que conhecimento sobre figuras geométricas possuem as
crianças do pré-escolar recorreu-se a uma metodologia de investigação qualita-
tiva, de estudo de casos múltiplos [3].

2.1 Participantes

O grupo deste estudo era heterogéneo, composto por 14 crianças do sexo fe-
minino e 6 do sexo masculino, que demonstravam iniciativa e autonomia na
utilização e arrumação dos materiais durantes os momentos de escolha livre e
na realização da higiene pessoal. Além disso, começavam a demonstrar inte-
resse pelos números e letras e a identificar alguns que lhes diziam diretamente
respeito (números 3 e 4 e letras do seu nome).

A intervenção desenvolveu-se numa Instituição Particular de Solidariedade So-
cial [IPSS], em Braga, que se encontrava perto de muitos recursos da cidade. O
estabelecimento contempla as valências de creche, jardim de infância e Centro
de Atividades de Tempos Livres [CATL].

2.2 Tarefas

As tarefas apresentadas neste artigo estão relacionadas com a aprendizagem das
figuras geométricas por crianças em idade pré-escolar. A intervenção integrou
8 sessões de, aproximadamente, 60 minutos, dedicadas à exploração das figuras
geométricas, respetivas caracteŕısticas e nominalização. A Tabela 1 nominaliza
as tarefas propostas e o/os objetivo/os de cada uma delas.
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Nome da tarefa Objetivos
1) Descobrir as propriedades das figuras geométricas - Conhecer as figuras geométricas

com recurso a uma história;
- Mostrar que compreendeu a história

e as figuras geométricas
ao procurá-las na sala.

2) Cantar as propriedades das figuras geométricas - Cantar as propriedades das figuras
geométricas.

3) Jogar com as figuras geométricas - jogo do elástico - Identificar figuras geométricas presentes
nos jogos (constância percetual);

- Trabalhar as propriedades das figuras
geométricas.

4) As propriedades das figuras geométricas - Consolidar conhecimentos sobre as
figuras geométricas.

5) Jogar com as figuras geométricas - jogo da macaca - Identificar figuras geométricas presentes
nos jogos (constância percetual);

- Trabalhar as propriedades das figuras
geométricas.

6) Jogar com as figuras geométricas - jogo do galo - Identificar figuras geométricas presentes
nos jogos (constância percetual);

- Pintar as figuras geométricas
(coordenação visual motora).

7) Propriedades das figuras geométricas - Identificar os conceitos dentro/fora
(perceção da posição no espaço);

- Comunicar os conhecimentos que possui
sobre as propriedades das figuras
geométricas (comunicação matemática).

8) Reconhecer figuras geométricas - Mostrar que conhece as propriedades
das figuras geométricas: descobrir
figuras congruentes em diversas posições
(perceção da posição no espaço).

Tabela 1: Tarefas que se relacionam diretamente com as figuras geométricas, nomeadamente,

o nome da tarefa e os objetivos.

2.3 Materiais

Os materiais utilizados nesta intervenção foram o livro No páıs das figuras
geométricas [19], o elástico, o giz, placas de madeira, tintas, papel, lápis de
cor, marcadores e o geoplano.

2.4 Procedimentos

No desenvolvimento das sessões para implementação das tarefas, as crianças
tinham toda a liberdade para interatuarem entre si e com o investigador, uma
das autoras deste artigo, se assim o desejassem. Nas tarefas organizadas por
pequenos grupos, cada uma trabalhava individualmente e existiram, também,
atividades em grande grupo. Durante a intervenção, as crianças tiveram mo-
mentos de trabalho em grande grupo, individual, a pares e em pequenos grupos.
Ao longo de todos estes momentos, as crianças foram apoiadas pelo investiga-
dor, dando-lhes liberdade para serem construtoras ativas de conhecimento e
aprenderem pela ação. A implementação das tarefas ocorreu no peŕıodo de 3
semanas, de manhã, sendo que a implementação das tarefas era de 45 minutos,
apenas as 3 últimas demoraram 1h15.
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2.5 Recolha de dados

A recolha de foi feita com recurso à fotografia, a notas de campo que contem-
plavam grelhas e à gravação v́ıdeo e áudio que foi posśıvel por haver autorização
dos encarregados de educação das crianças.

3 Apresentação dos resultados

A primeira tarefa (Tarefa 1 - Descobrir as propriedades das figuras geométricas)
pretendia avaliar que propriedades das figuras geométricas conheciam as crianças.
Foi lida a história no Páıs das figuras geométricas [19] e foram promovidas in-
ferências (mostrar a capa e a contracapa). Fizeram-se perguntas, previamente
planeadas, durante a leitura. No final, as crianças recontaram a história e
orientou-se o reconto através de perguntas que serviam de elemento desafia-
dor. Seguidamente, foi-lhes sugerido que procurassem figuras geométricas na
sala pois é importante trabalhá-las desde cedo e utilizar esse vocabulário no seu
meio ambiente [10]. No ińıcio desta exploração, uma das crianças dirigiu-se à
área dos jogos e trouxe uma caixa com sólidos geométricos. Foi-lhe perguntado,
então, onde pod́ıamos encontrar mais objetos como aqueles, contendo figuras
geométricas e as crianças procuraram pelas áreas da sala. Durante esta procura,
encontraram uma caixa, uma rolha, e mais sólidos contendo figuras geométricas
que quiseram registar (Figura 1).

Figura 1: Criança a registar a figura geométrica encontrada.

Esta atividade despertou o interesse das crianças e o seu olhar cŕıtico sobre
as figuras geométricas. Em convergência com Matos e Gordo [17], ajudou a
desenvolver a constância percetual uma vez que tiveram de reconhecer figuras
geométricas em diversas posições, tamanhos, contextos e texturas. Outrossim,
pôde-se verificar que já conheciam algumas figuras geométricas, mas que as
propriedades das mesmas eram ainda pouco explicitadas e conhecidas pelas
crianças e, por isso, mostrou-se pertinente trabalhar essas propriedades. No
final, as crianças decidiram afixar o que tinham descoberto (Figura 2).
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Figura 2: Registo das descobertas encontradas.

Levou-se para a sala uma música sobre essas propriedades (Tarefa 2 - cantar
as propriedades das figuras geométricas). Como foram introduzidos gestos, as
crianças sentiram-se ainda mais motivadas e essa é também uma experiência
chave do modelo curricular High/Scope [15] e, por isso, deve ser promovida na
sala.

Eu sou um quadrado
bonito demais
Tenho quatro lados
Todos eles iguais

Eu sou um retângulo
Cresci mais de um lado
p’ra fazer inveja
ao Senhor quadrado

Eu sou um triângulo
Tenho três biquinhos
P’ra fazer chapéus
Para os palhacinhos

Eu sou um o ćırculo
Sou igual à Lua
Sou o mais bonito
lá da minha rua.

Tabela 2: Música sobre as propriedades das figuras geométricas.

Depois de se cantar a canção, continuou-se a achar que se deveria ajudar as
crianças a compreenderem e a explicitarem as propriedades das figuras geométricas
para perceber se, de facto, as reconheciam.
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Neste sentido, e introduzindo os jogos por ajudarem a trabalhar de uma forma
lúdica e motivante para as crianças, propôs-se a Tarefa 3 - Jogar com as figuras
geométricas - jogo do elástico. Assim, para continuar a trabalhar as figuras
geométricas e identificar/desenvolver os conceitos dentro e fora, exploraram-se
alguns jogos que os pais faziam quando eram pequenos. O primeiro consistia
em ter um elástico esticado, duas crianças dentro formando um retângulo e uma
outra a jogar. O grande grupo identificou rapidamente o retângulo e sentiram,
de facto, uma enorme curiosidade em aprender o jogo, pois não o conheciam
(Figura 3).

Figura 3: Crianças a jogarem ao jogo do elástico.

Quase no final do jogo, uma das crianças pediu para o investigador se colocar
no centro e se esticar, pois tinha descoberto um triângulo. Como iniciaram
espontaneamente esta descoberta, aproveitou-se o momento para lhes pergun-
tar: “E se acrescentarmos outra pessoa, o que podemos fazer?”. Prontamente,
responderam que seria um quadrado. Ademais, com esta atividade também se
promoveu o desenvolvimento dos conceitos dentro e fora devido à música do jogo.

No final da realização deste jogo, percebeu-se que as crianças precisavam de
um momento de śıntese, para sistematizar e consolidar algumas das proprieda-
des descobertas. Deste modo, tornou-se pertinente a visualização de um filme
(Tarefa 4- As propriedades das figuras geométricas) e continuar a jogar com as
figuras geométricas (tarefas 5 e 6).

A visualização do filme A rua das formas (Tarefa 4) pretendia consolidar al-
guns dos conhecimentos constrúıdos ao longo da semana e despertou bastante
a atenção das crianças. No final, falou-se sobre o que t́ınhamos aprendido e
cantou-se a música que aparece no v́ıdeo. As crianças perceberam de que falava
o filme e quais eram as formas geométricas, tal como é evidenciado na Trans-
crição 1.
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Investigador: De que falava este filme?
A e P: Das formas geométricas.
Investigador: E quais são as formas geométricas?
E: O triângulo.
V: O ćırculo.
B: O retângulo.
SB: O quadrado.

Transcrição 1: Excerto do diálogo da Tarefa 4.

Com a realização da Tarefa 5 (jogar com as figuras geométricas - jogo da ma-
caca) pretendia-se que as crianças identificassem figuras geométricas presentes
nos jogos para desenvolver, uma vez mais, a constância percetual. Além disso,
trabalharam-se as propriedades das figuras geométricas. Durante o jogo, as
crianças identificaram os quadrados juntos como sendo um retângulo, porém,
afirmaram que os retângulos não tinham “riscos” no meio. Esta exploração das
figuras geométricas promoveu, uma vez mais, a comunicação matemática.

Como se percebeu que a constância percetual ainda precisava de ser trabalhada e
algumas das propriedades das figuras geométricas esclarecidas, as crianças cons-
trúıram um jogo do galo com figuras geométricas (tarefa 6 - jogar com as figuras
geométricas - jogo do galo). Para isso, teriam de picotar figuras geométricas, ao
mesmo tempo que as identificavam e falavam sobre elas, comunicando matema-
ticamente. De seguida, deveriam pintá-las trabalhando, assim, a coordenação
visual motora (Figura 4). Outrossim, deviam construir o tabuleiro do jogo
dividindo-o em 9 quadrados iguais, previamente marcados para pintarem por
cima (Figura 5).

Figura 4: Construção do jogo do galo (picotagem e pintura das figuras).
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Figura 5: Exemplo das peças e da base do jogo constrúıdas.

Em relação a esta atividade, considera-se que foi conseguida com sucesso: todas
as crianças conseguiram fazer a picotagem e pintar as figuras. Para executarem
a picotagem, utilizaram a sua motricidade fina, ou seja, a capacidade para
executar movimentos pequenos com controlo e destreza. Esta competência deve
ser desenvolvida desde cedo, e de acordo com McHale e Cermark [18] facilita
bons resultados na escrita matemática. No final, cada criança tinha o seu jogo
do galo e pôde jogá-lo contra um colega, o que ajudou a promover o racioćınio
matemático no estabelecimento de estratégias ganhadoras (Figura 6).

Figura 6: Crianças a jogarem, a pares, ao jogo do galo.

No final desta tarefa, concluiu-se que estavam reunidas as condições para poder
compreender o que as crianças tinham aprendido sobre as propriedades das fi-
guras geométricas e se as conseguiam reconhecer em diversos contextos, cores e
texturas - constância percetual [13]. Além disso, podia tentar perceber em que
ńıvel se situam estas crianças de acordo com Van Hiele [25].

Para perceber se os conceitos dentro e fora e as propriedades das figuras geométri-
cas estavam adquiridos, propôs-se a Tarefa 7- propriedades das figuras geométricas.
Tal como sugere a teoria de Van Hiele [25], as crianças avançam por ńıveis de
pensamento geométrico e o educador deve atentar nos seguintes aspetos: in-
formação, orientação guiada, explicitação, orientação livre e integração. A Ta-
refa 7 pretendia, assim, ajudar as crianças na informação, orientação guiada e
explicitação.
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Neste sentido, começou-se por mostrar figuras geométricas no geoplano (qua-
drado, triângulo), umas dentro de outras, e pediu-se para identificarem a sua
posição relativa (dentro e fora) trabalhando, ainda, a perceção da posição no
espaço (Figura 7).

Figura 7: Imagem constrúıda no geoplano para discussão.

Num segundo momento, modificaram-se os elásticos do geoplano (Figura 8) e a
discussão continuou. A transcrição 2 evidencia a discussão realizada.

Figura 8: Imagem constrúıda no geoplano.

Investigador: Agora vou mostrar só triângulos (Figura 8).
HP e E: Tem áı um quadrado.
Investigador: Só temos triângulos aqui não é?
SB: Não.
Investigador: Não são só triângulos? Porquê? O que tem aqui que não é
triângulo?
SB: Não porque tem aqui um quadrado e um retângulo [aponta para cada um
deles].
Investigador: Ah, então não são só triângulos. E os triângulos são todos iguais?
Todos: Não.

Transcrição 2: Excerto do diálogo em grande grupo da Tarefa 7.
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Para continuar a discussão (Transcrição 3), rodou-se o geoplano e obteve-se a
Figura 9.

Figura 9: Imagem do geoplano.

Investigador: E se eu virar assim ao contrário (Figura 9) temos na mesma
triângulos? [Aponto para os triângulos e pergunto o que são].
(. . . )
Investigador: Olha e como sabem que são triângulos?
P: Porque nós vemos com os olhinhos.
Investigador: Isso eu sei mas e este [quadrado] não é um triângulo?
P: Não, porque não está habituado a ter três bicos.
Investigador: Quantos biquinhos tem um triângulo?
P e I: 3.
Investigador: E um quadrado?
P: 4.
Investigador: E um retângulo? [Ficam confusos]. Quem sabe quantos biquinhos
tem um retângulo?
SB: 5.
Investigador: Então vamos contar [contámos no geoplano e conclúımos que tem
4]. Sabem como se chamam os biquinhos? Vértices. É uma palavra dif́ıcil não
é? Vamos dizer todos: Vértices! Vamos bater as palmas: vér-ti-ces. Então os
biquinhos chamam-se vértices. Então quantos vértices tem um triângulo?
Todos: 3.
Investigador: E um quadrado?
P: 4.
Investigador: E um retângulo?
P: 4.
Investigador: Como é que vocês sabem que este é um retângulo e este é um
quadrado?
P: Porque o quadrado é mais pequeno que o retângulo.

Transcrição 3: Excerto do diálogo em grande grupo da Tarefa 7.
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À tarde voltou-se à discussão: mostraram-se triângulos isósceles feitos em car-
tolina, com a base invertida (para desenvolver a constância percetual) em di-
ferentes posições. Mostraram-se, também, triângulos escalenos em diferentes
posições e perguntou-se se eram ou não triângulos ao mudar a posição dos mes-
mos.

Resumindo os diálogos acima transcritos, quando se mostrou figuras dentro
umas das outras e se pediu para identificarem a sua posição (dentro, fora), conse-
guiram fazê-lo. Na atividade para reconhecerem triângulos em diversas posições
e os distinguirem das outras figuras geométricas, as crianças, rapidamente, iden-
tificaram as figuras que não eram triângulos e refutavam quando se dizia, pro-
positadamente, alguma coisa errada. Porém, tinham dificuldade em identificar
os triângulos que tinham pontos no meio, no geoplano, pois consideravam-nos
como vértices. Por isso, optou-se por construir, em cartolina, alguns triângulos
do mesmo tamanho. Depois de os identificarem como tal, sobrepuseram-se no
geoplano para verificarem que eram iguais. Inicialmente não consideraram como
triângulos aqueles que não eram isósceles ou, sendo isósceles, que tinham a base
voltada para cima, porque afirmavam e faziam a imagem com as mãos de que
um triângulo teria de ter o “biquinho” para cima e a base em baixo. No entanto,
depois de se discutir com eles a razão pela qual aquelas figuras eram triângulos
(tinham 3 biquinhos), a maior parte deles identificou-os, mesmo quando se ro-
daram.

Salienta-se, ainda, que os materiais manipuláveis são fundamentais na passa-
gem do concreto para o abstrato, na medida em que apelam a vários sentidos e
são usados pelas crianças como suporte f́ısico numa situação de aprendizagem.
Assim sendo, torna-se bastante pertinente a utilização de materiais como o geo-
plano. No entanto, é fundamental lembrar que só a utilização de materiais não
garante uma aprendizagem eficaz e significativa porque o mais importante no
ensino e aprendizagem da matemática é a atividade mental a desenvolver nas
e pelas crianças. Além disso, e como a matemática também pode ser conside-
rada uma forma de comunicação, é essencial que as explorações que fazemos
nesse âmbito funcionem como um espaço onde as crianças podem comunicar as
suas ideias. Neste sentido, as atividades em grupo são extremamente impor-
tantes, uma vez que permitem ao aluno aprender a trabalhar com os colegas
e, logicamente, a comunicar. Outrossim, a comunicação matemática favorece a
concentração, enriquece o vocabulário espacial da criança e ajuda-a a desenvol-
ver as competências de visualização [1].

Finalmente, e para perceber se, de facto, as crianças conseguiam reconhecer fi-
guras geométricas em diversas posições e tamanhos (constância percetual) cons-
trúımos um origami e durante esta tarefa foram-se colocando questões. Depois
das dobragens deviam desenharem as figuras geométricas: de um lado uma fi-
gura geométrica e de outro o que mais gostassem. Esta foi uma forma lúdica de
trabalhar os origamis de identificarem e representarem as figuras geométricas
num espaço pequeno e sem nenhuma malha e, ainda, de desenharem e iden-
tificarem os números. Durante esta atividade, todas as crianças conseguiram
construir o seu jogo e a maior parte fez representações das figuras geométricas
que se assemelhavam às reais (ver figuras 10 a 13).
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Figura 10: Exemplos de desenhos de triângulos.

Figura 11: Exemplos de desenhos de retângulos.

Figura 12: Exemplos de desenhos de ćırculos.

Figura 13: Exemplos de desenhos de quadrados.

Além disso, todas elas conseguiram copiar os números (Figura 14) e uma das
crianças chegou a desenhar todos os números sozinha e com alguma perfeição.

Por fim, importa mencionar que houve duas crianças que não desenharam ne-
nhuma figura geométrica e que ultrapassaram o espaço delimitado e, nestes
casos, foi-lhes dito para desenharem o que quisessem.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 6, pp. 17–36
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Figura 14: Exemplo de números escritos no “Quantos queres?”.

Esta atividade permitiu perceber que, tal como Van Hiele [25] sugeria, uma
criança que se situe no ńıvel I (visual - considerado ńıvel 0 para alguns autores)
é capaz de aprender vocabulário geométrico e pode reproduzi-la, no entanto, não
reconhece ou é muito dif́ıcil representar ângulos retos ou lados opostos paralelos.
Todavia, consegue reconhecer retângulos, quadrados e triângulos pelo seu aspeto
e posição como é observável nas transcrições da Tarefa 7. Neste momento,
pode-se afirmar que algumas crianças se podem situar no ńıvel II (descritivo)
de Van Hiele porque reconhecem (por experimentação, observação, medição, ou
desenho) que os lados opostos do retângulo são iguais, mas ainda não conseguem
perceber que o quadrado é um retângulo especial. Neste grupo, há, também,
crianças que se posicionariam num ńıvel 0, caso existisse, porque não conseguem
reproduzir figuras geométricas.

4 Considerações finais

Para caracterizar o sentido espacial das crianças atentou-se nos tópicos do
mesmo que se trabalharam com as crianças. Sobre as propriedades das fi-
guras geométricas, as crianças mostraram ter perceção da posição no espaço
ao descobrirem figuras congruentes em diversas posições [17] e ao identifica-
rem os triângulos, mesmo os que não tinham o vértice do centro voltado para
cima ou eram isósceles. Verificou-se, também, que reconheciam todas as figuras
geométricas apresentadas, independentemente da posição na qual apareciam,
revelando, de acordo com Matos e Gordo [17], constância percetual adquirida.
Também identificaram propriedades das figuras geométricas (“três bicos” para
o triângulo, “quatro bicos” para o quadrado, “mais comprido” para o retângulo,
e “rendodinho” ou “igual à lua” para o ćırculo), tendo sido capazes de distinguir
diversas figuras.

Ao ńıvel do vocabulário espećıfico da geometria, houve aprendizagem na me-
dida em que as crianças começaram a utilizar corretamente os conceitos de
esquerda e direita, frente e trás, bem como a pronunciar palavras como vértices
e geoplano. A palavra “paralelogramo”, contudo, foi dif́ıcil de aprender por
ser polisśılaba. Este aspeto confirma a inclusão de algumas destas crianças
no ńıvel I de Van Hiele, que também se caracteriza pela capacidade de apren-
der vocabulário geométrico. Ao longo do desenvolvimento do projeto, notou-se
que estavam motivadas para aprender e gostavam muito das tarefas que envol-
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viam jogos e músicas, sendo também nas que mais se empenhavam e aprendiam
vocabulário geométrico. Com estas tarefas ficou evidente que “crianças que
desenvolvem um forte senso de relações espaciais e que dominam os conceitos
e linguagem da geometria estão melhor preparados para aprender números e
ideias de medição, bem como outros temas matemáticos avançados” ([21], p.
48). Para isto contribúıram tarefas que envolviam a discussão e a comunicação
a pares, em grupo e onde as crianças tinham oportunidade de usar essas palavras
diversas vezes, tendo-lhes possibilitado desenvolver a sua capacidade visual, ver-
bal, gráfica, lógica e de aplicação. De acordo com Barros e Palhares [2], quando
a criança é capaz de dizer que a figura que extraiu de um conjunto de figu-
ras é a mesma que vê desenhada sobre um cartão, manifesta a sua capacidade
visual; quando é capaz de nomear aquela forma, utiliza a sua capacidade ver-
bal; quando reproduz uma figura geométrica, exercita a sua capacidade gráfica;
quando reconhece que uma figura geométrica continua a ser a mesma depois de
mudada a sua posição, demonstra a sua capacidade lógica; quando cria um pai-
nel de figuras ou as identifica em objetos do quotidiano, usa a sua capacidade
de aplicação. Globalmente, concluiu-se que as crianças conseguiram comuni-
car matematicamente e aprender vocábulos relacionados com a geometria, para
além de desenvolverem outras capacidades.

Assim, concordando com Bishop [4], desenvolver o conhecimento informal da
geometria na educação infantil é bastante benéfico porque estimula nas crianças
ideias positivas sobre a geometria e fornece às crianças saberes que lhes são úteis
no seu dia a dia. Ajuda, ainda, a desenvolver o conceito de número ao efetuarem
contagens do número de vértices, ao trabalharem o cardinal dos números e a
tentarem desenhá-los. Facilita, também, a relação do saber matemático com as
outras áreas do saber. Por isso, crianças que desenvolvem relações espaciais e
que dominam a geometria estão melhor preparados para aprender números e
outros temas matemáticos avançados [21, 22].

Face a alguns dos resultados que se obtiveram, partilha-se das ideias de Alves
e Gomes [1] quando referem que é muito importante desenvolver o vocabulário
espacial para a construção da representação espacial na criança. Outrossim, que
a comunicação matemática favorece a concentração e enriquece o vocabulário
espacial da criança e ajuda-as a desenvolver as competências de visualização.
Também se conclui, como Clements [5] e Clements, Swaminathan, Hannibal e
Sarama [6], que há crianças que não conseguem distinguir de forma confiável
ćırculos, triângulos, quadrados e retângulos de contraexemplos. Por esse mo-
tivo, devem ser classificadas como inclúıdas num ńıvel de pré-reconhecimento de
Van Hiele e as crianças que estão a aprender a fazer isso na transição, ao invés
de as considerar no ńıvel visual. Assim, também se acredita que deve existir um
ńıvel de pré-reconhecimento antes do ńıvel 1 de Van Hiele (“ńıvel visual”) e que
o ńıvel 1 deve ser reconcetualizado.

Durante todo este processo, denotou-se, também, que a motricidade fina das
crianças melhorou. Posto isto, as crianças em idade pré-escolar parecem conse-
guir aprender sobre as figuras geométricas desde que o trabalho com as mesmas
seja bem planificado, se utilizem os materiais adequados e se parta daquilo que
a criança já sabe para construir novas aprendizagens.
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Resumo: No presente artigo pretende-se apresentar uma experiência pedagógica
de consolidação de aprendizagens com a ajuda de jogos didáticos. Esta inter-
venção, dividida em duas aulas de 90 minutos, ocorreu numa turma do 6.◦ ano
de escolaridade, no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada e teve como
ênfase a revisão de conceitos ligados às isometrias do plano.

Palavras-chave: jogos didáticos; isometrias do plano.

1 Jogos didáticos

No âmbito da educação matemática, tem-se observado a existência de duas ver-
tentes em relação à utilização de jogos em sala de aula. A maioria dos adultos,
na qual se incluem alguns professores, considera que o jogo e o “trabalho” em
sala de aula são conceitos divergentes e, como tal, não devem ser associados.

Nesta linha de pensamento, as fichas de trabalho e tarefas que promovam um
trabalho individual e uma aprendizagem mecanizada são inseridas na catego-
ria do “trabalho”. Em contraste, as atividades que impliquem algum tipo de
diversão para os alunos ou que apresentem uma faceta lúdica são consideradas
jogos. Os defensores desta perspetiva afirmam que o jogo deve existir na vida da
criança mas deve restringir-se ao recreio e outros locais de lazer para crianças.
Em relação ao seu uso em sala de aula, os jogos devem ser permitidos apenas
quando o referido “trabalho” for conclúıdo, tornando-se assim uma ferramenta
de recompensa para o aluno [2].

Na frente oposta a estas opiniões, considera-se a importância da participação
em jogos em grupo pois “oferecem oportunidades para as crianças pensarem”
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([2], p.60) e se corrigirem mutuamente. Esta confrontação de pontos de vista
é vital para o desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático e acontece
porque coloca a criança num contexto social que a motiva a considerar outros
pontos de vista além do seu próprio.

Esta utilização do jogo na educação matemática insere-se numa perspetiva de
ensino que pode ser considerada construtivista. Piaget, um dos primeiros cons-
trutivistas, considerava a existência de dois tipos de conhecimento, um de ori-
gem social e outro lógico-matemático. Na construção do conhecimento lógico-
matemático, Piaget julgava importante a utilização de jogos em sala de aula
importante uma vez que promovia, junto dos alunos, uma atitude mais positiva
e uma maior motivação em relação à matemática. Nesta visão construtivista,
e por extensão a utilização de jogos, a ordem e o controlo do ambiente da sala
de aula são colocados num segundo plano. Esta alteração na gestão da sala de
aula tem como condição o envolvimento das crianças em discussões matemati-
camente relevantes com os seus colegas [3].

Assim, é posśıvel dizer que Piaget, referido por Kamii e DeClark [2], considera
a interação social, presente na participação em jogos, imprescind́ıvel no desen-
volvimento do pensamento lógico-matemático.

O jogo poderá então ter diferentes definições considerando a posição em que
nos colocamos. Segundo Rino [4], o jogo pode ser dividido em duas categorias,
jogos didáticos e não didáticos, que diferem entre eles segundo a finalidade que
lhe é atribúıda. O jogo didático ou jogo educativo é caraterizado por Bright,
Harvey e Wheeler [1] como uma atividade em que são definidos objetivos de
ı́ndole educacional, cognitiva e afetiva para os participantes e que podem estar
ligados direta ou indiretamente com os conteúdos curriculares. Outro tipo de
jogo que não se insira nesta definição é então considerado não didático. Note-se
que os jogos implementados nesta experiência pedagógica podem ser definidos
como jogos didáticos.

2 Os jogos

2.1 O “Peixinho”

O “Peixinho” é um jogo de cartas em que o objetivo é realizar o maior número
de grupos com cartas do mesmo valor. Habitualmente é utilizado um baralho
de 52 cartas, como foi o caso desta experiência.

De modo a iniciar o jogo, as 52 cartas são baralhadas e, de seguida, quatro
cartas são distribúıdas a cada um dos jogadores. Apesar deste jogo permitir a
participação de dois a treze jogadores, não se aconselha jogar com mais de cinco
jogadores uma vez que limita o número de jogadas de cada jogador.

Após a escolha do primeiro jogador e a ordem dos jogadores seguintes, é posśıvel
iniciar o jogo. No turno de um jogador este deve perguntar a qualquer jogador
à sua escolha se este tem um determinado tipo de carta, que ele próprio já deve
possuir na mão. No caso do baralho criado para esta experiência, o tipo de
carta refere-se ao seu número de simetrias.
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De seguida, o jogador questionado tem duas alternativas: no caso de ter cartas
do tipo que lhe foi pedido deve entregá-las ao primeiro jogador e este poderá
então perguntar a outro jogador; no caso de não ter nenhuma carta, o pri-
meiro jogador deverá ir “à pesca”. Esta expressão refere-se à ação de ir buscar
uma carta ao baralho de cartas e, se esta carta corresponde ao tipo de carta que
pediu, poderá jogar novamente. Caso contrário, passa a vez ao jogador seguinte.

No caso de um jogador ficar sem cartas deverá retirar quatro cartas do baralho
e continuar o jogo normalmente.

Um jogador obterá e guardará um “Peixinho” assim que tiver quatro cartas do
mesmo tipo.

O jogo finalizará quando todas as cartas forem retiradas do baralho e dis-
tribúıdas em diferentes “Peixinhos” pelos jogadores. O vencedor será o jogador
com o maior número de “Peixinhos”.

Para a implementação deste jogo, e simultaneamente para ir ao encontro dos
objetivos que lhe são subjacentes, isto é, a revisão de conceitos sobre isometrias
do plano, foi necessário modificar um baralho de cartas composto por 52 cartas,
divididas em quatro naipes. Na Figura 1 pode-se observar o exemplo de um
“Peixinho”, em que cada uma das cartas tem o mesmo número de simetrias. Um
dos naipes foi modificado de modo a apresentar figuras com o mesmo número
de rotações e simetrias axiais. Outro naipe exibia figuras unicamente compostas
por rotações. Nestes dois naipes, o número de simetrias na figura central vai
aumentando à medida que se ascende na hierarquia das cartas. Por exemplo, na
carta número oito do naipe que apresenta simultaneamente rotações e reflexões
axiais, a figura central terá oito rotações e oito reflexões axiais. O terceiro
naipe relaciona-se com reflexões axiais e a sua interpretação deverá considerar o
número de figuras com apenas uma reflexão axial. Desta forma a carta número
cinco apresentará cinco figuras em que cada uma delas tem apenas uma reflexão
axial. No último naipe, que apresenta unicamente reflexões centrais, a figura
vai sofrendo cada vez um maior número de reflexões centrais de tal forma que,
por exemplo, na carta número dez, a mesma figura inicial sofrerá dez reflexões
centrais.

Figura 1: Exemplo da carta número sete de cada um dos naipes.
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2.2 O “Dominó”

O segundo jogo utilizado nesta experiência foi o “Dominó” que tem como obje-
tivo conseguir ser o primeiro jogador a ficar sem peças. O modo de eliminar as
peças é colocá-las na mesa com ligação às já existentes, mais especificamente,
aos extremos das últimas peças colocadas. Para que seja posśıvel colocar uma
peça, uma das suas imagens deverá ter o mesmo valor que uma das imagens nos
extremos da mesa.

Assim, o jogo deverá começar com as peças colocadas na mesa com a face ilus-
trada para baixo para, de seguida, serem baralhadas. Cinco peças serão então
distribúıdas por cada jogador. Com base no número de peças do nosso jogo, o
número de jogadores poderá variar entre dois e quatro. A ordem do jogo será
decidida pelos jogadores.

O primeiro jogador será o possuidor de uma peça com duas figuras com quatro
reflexões axiais e quatro rotações, que deverá colocar no centro da mesa. No
caso em que nenhum jogador tenha a referida peça, o primeiro jogador será o
mais jovem de entre os que têm uma peça em que ambas figuras que a compõe
tem o mesmo tipo de simetrias.

Quando for a vez de um jogador, este deverá tentar colocar uma das suas peças
nas suas extremidades dispońıveis. Para poder colocar uma peça, as figuras em
contacto nas duas extremidades deverão apresentar o mesmo tipo e número de
simetrias. No caso do jogador não ter nenhuma peça que se adeque, deverá re-
tirar uma peça das que inicialmente sobraram e, se for posśıvel, colocá-la numa
das extremidades. Se não houver peças para retirar, a vez passará ao jogador
seguinte. O jogo continuará até que um dos jogadores seja capaz de colocar
todas as suas peças no jogo tornando-se o vencedor ou quando não seja posśıvel
colocar mais nenhuma peça no jogo e, nesse caso, o vencedor será aquele com o
menor número de peças.

Com base na versão do “Dominó” que pretend́ıamos utilizar nesta experiência,
as peças foram adaptadas de modo a convergir com os objetivos que foram
definidos numa fase inicial da planificação. Foram assim utilizadas 21 imagens
diferentes na criação deste “Dominó”. Tendo em atenção o contexto em que
se inseria esta experiência pedagógica, e de modo a precaver uma situação em
que a interpretação do material fosse demasiado complexa, grande parte das
imagens utilizadas na construção do jogo foram retiradas do manual adotado
pela escola na qual se realizou este projeto. As restantes imagens utilizadas no
jogo advieram de uma pesquisa online. Todas as imagens obedecem a um código
que as diferencia segundo o tipo de simetria que apresentam. Por exemplo, na
Figura 2, são apresentadas todas as peças em que pelo menos uma das imagens
tem apenas uma simetria axial. Desta forma, 21 peças têm imagens com: uma
simetria axial; uma simetria central (ou duas rotações); três rotações; quatro
rotações, duas reflexões axiais e duas rotações em simultâneo ou quatro reflexões
axiais e quatro rotações.
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Figura 2: Algumas das peças que compõe o “Dominó”.

3 Aulas de implementação

As aulas descritas de seguida foram desenvolvidas numa escola básica do 2.◦

ciclo de Braga, mais especificamente numa turma do 6.◦ ano de escolaridade.
Estas foram implementadas no âmbito da Unidade Curricular Prática de Ensino
Supervisionada do Mestrado em Ensino do 1.◦ e 2.◦ Ciclo do Ensino Básico da
Universidade do Minho. O principal objetivo desta intervenção pedagógica era
observar em que medida os jogos adaptados permitiam aos alunos a consolidação
de conceitos ligados às isometrias do plano, nomeadamente a reflexão axial, a
reflexão central e a rotação.

3.1 Primeira aula

A aula iniciou-se com a organização dos alunos em grupos heterogéneos, previ-
amente definidos com a ajuda da professora regular de matemática.

De seguida, realizou-se uma pequena revisão geral dos conceitos que se preten-
diam abordar com os jogos, evitando apresentar muitos exemplos. Igualmente,
não foi utilizada nenhuma imagem que formasse parte das cartas utilizadas no
jogo do “Peixinho” ou das peças de “Dominó”, de modo a proporcionar aos
alunos a oportunidade de analisá-las quando se encontrassem em situação de
jogo.

Após este momento, ocorreu uma discussão com os alunos de modo a apresentar
os jogos e as suas regras. Verificou-se, com a exceção de uma aluna de nacio-
nalidade brasileira, que os alunos já conheciam o jogo do “Peixinho” e as suas
regras. O jogo do “Dominó” foi reconhecido por toda a turma e, como tal,
confirmou-se que todos os alunos já tinham participado neste jogo e conheciam
as suas regras. Esta discussão permitiu observar nos alunos um aumento de
interesse perante as atividades que se iriam realizar de seguida. Este interesse
pode dever-se a um conjunto de fatores, como por exemplo, a conceção por parte
dos alunos de que a aula perderia o seu foco centrado no professor permitindo
assim um momento lúdico na sala ou também pode dever-se ao seu interesse em
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utilizar em sala de aula jogos que lhes eram familiares mas que apresentavam
um novo design.

De seguida, os alunos foram informados sobre a hipótese de escolher a ordem
em que jogariam os jogos apresentados previamente. A última indicação forne-
cida aos alunos nesta parte da aula foi que, no primeiro jogo que realizassem do
“Dominó”, formassem pares, visto que a análise das figuras seria provavelmente
mais complexa do que a daquelas existentes nas cartas.

Logo numa fase inicial da distribuição dos jogos verificou-se que a maior parte
dos grupos decidiu começar a jogar ao “Peixinho”. Num primeiro processo
de exploração, vários grupos demonstraram ter dúvidas relativamente à forma
como se deviam referir às cartas. Estas dúvidas resolveram-se informando os
alunos que o fator que deviam ter em conta era o número de simetrias das car-
tas podendo receber várias cartas de cada vez, evitando que o jogo se tornasse
demasiado longo.

Algum tempo depois, verificou-se, no entanto, que alguns grupos começaram a
referir-se apenas ao número existente nas cartas que pretendiam receber e que
podiam identificar facilmente no canto superior esquerdo da carta. Desta forma,
eliminavam o conceito de simetria e a análise de imagem que se pretendia explo-
rar. Este comportamento foi uma possibilidade considerada numa fase inicial do
projeto, mas de forma a manter o aspeto do baralho de cartas o mais parecido
posśıvel com o clássico, e não sabendo o quanto estavam os alunos familiarizados
com o baralho de cartas e o jogo, tomou-se a decisão de manter os números nas
cartas.

Outros grupos, pelo contrário, começaram a identificar as cartas de forma mais
espećıfica referindo-se a estas pelo número e tipo de simetria que apresentavam.
Devido a isto, estes grupos recebiam apenas uma carta de cada vez, tornando
assim o jogo mais longo do que o pretendido. Também é importante referir que
este comportamento foi o mais raro ao longo das duas aulas realizadas, uma vez
que nenhum grupo usou de forma constante este tipo de designação.

Podemos deduzir então que este jogo conduziu à comunicação oral matemática
dentro dos grupos. Esta, no entanto, variou muito no que diz respeito à identi-
ficação de simetrias nas figuras centrais das cartas – como se pode observar nas
Transcrições 1 e 2.

PA: Ases, MJ.
MJ: Não tenho. (Passa a vez ao jogador seguinte)
GR: Cincos.
MG: Toma lá.
GR: Cinco também. (aponta para MJ)
MJ: Não tenho. (Passa a vez ao jogador seguinte)
MG: MF, dois. (MF abana a cabeça negativamente, passando a vez)
PA: Três MJ.
MJ: Não tenho.

Transcrição 1 - Jogo do “Peixinho” (MG, PA, GR, MJ).
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Na Transcrição 1 observa-se que a descrição das cartas é bastante elementar e
baseia-se nos números ou śımbolos, como o caso do ás, existentes no lado supe-
rior esquerdo da carta. Constata-se assim que a decisão de manter os números
das cartas do baralho poderá não ter sido a melhor uma vez que existiram outros
grupos que adotaram a mesma posição que este grupo. Utilizando este tipo de
descrição estes alunos conseguiram evitar o foco pensado pelo professor, isto é,
a identificação de simetrias num conjunto de imagens dadas.

JA para RM: Doze.
RM observa as suas cartas, calculando numa delas o número de simetrias, e,
depois, entrega-a a J.
JA para TD: Três.
TD e O: o número três?
JA: A que tiver três telhas.
TD procura e mostra uma carta a JA: Acho que é esta.
JA: Não.(abana a cabeça)
TD não entrega mais nenhuma carta (Passa a vez a outro jogador).
TD dirige-se a J: Um três com um ponto no meio, como se chama?
JA: É a reflexão central.
TD a RM: Três reflexões centrais.
RM: Não tenho. (Passa a vez a outro jogador)
RM a JA: Nove.
PM: Ela não sabe pedir. (cartas)

Transcrição 2 - Jogo do “Peixinho” (RM, TD, JA, PM).

Na Transcrição 2 observa-se que os alunos utilizam diversas formas para referir-
se às cartas. Por exemplo, quando JA se refere a uma carta por “doze”, apesar
de poder parecer que não observou a imagem, verifica-se que teve de calcular
o número de simetrias desta carta. Isto deve-se ao facto de que as cartas que
apresentam doze simetrias não têm nenhum número, mas sim o śımbolo que
corresponde à dama nas cartas.

No entanto, quando este mesmo aluno pede outra carta, refere-se apenas ao
número até ser questionado pela pessoa a quem pediu a carta e então refere que
a carta que pretende obter tem de ter “três telhas”, referência inadequada com
base nas instruções dadas para este jogo. Contudo, esta designação deve ser
valorizada no sentido em que o aluno JA poderá tê-la utilizado devido ao aluno
TD ser um dos alunos com NEE da turma e considerar que seria mais simples
para este utilizar essa expressão ao contrário de “três reflexões axiais”.

De seguida, o aluno TD pede a ajuda de JA, o seu tutor na sala de aula, de modo
a poder pedir uma carta a outro elemento do grupo de forma correta. Como
tal, observa-se que este aluno faz uma ligação entre as cartas que apresentam
imagens com “um ponto no meio” e as reflexões centrais. O último ponto
que se observa neste grupo é a sua passividade quando um dos seus elementos
pede uma carta utilizando apenas o número. O grupo poderia, por exemplo,
ter questionado o aluno pedindo-lhe mais pormenores da carta que pretendia
receber e desta forma levar o aluno a analisar de outro modo a carta.
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Figura 3: Grupo de alunos a jogar a pares. Colocação das peças diferente da
pretendida.

Dos seis grupos de alunos, apenas um escolheu jogar em primeiro lugar ao “Do-
minó”. Desde o primeiro momento em que os alunos entraram em contacto com
este jogo foi posśıvel verificar que este exigia dos alunos um maior envolvimento
na análise das imagens do que o “Peixinho”.

Verificou-se nos primeiros momentos de participação neste jogo que os alunos
apresentavam várias dúvidas. Entre as primeiras que se colocaram e que rapi-
damente se resolveu foi o número de peças que deviam ser distribúıdas a cada
dois alunos, uma vez que foi indicado que o primeiro jogo fosse realizado a pa-
res. Notou-se igualmente que havia alunos que consideravam outros modos de
colocação de peças na mesa, divergindo daquela que se pretendia como se pode
observar nas figuras 3 e 4. Mostrou-se necessária a intervenção da professora de
forma a indicar a correta colocação de peças.

Devido à forma como se desenrolava este jogo, era posśıvel observar alguns er-
ros realizados pelos alunos e que, na maior parte das vezes, os outros jogadores
na mesa eram incapazes de identificar. Deste modo, era posśıvel promover nos
grupos uma discussão sobre a razão pela qual a colocação de uma peça estaria
errada e se a análise das simetrias era a correta.

Este processo de observação do erro, questionamento e resolução do erro mostrou-
se muito positivo no sentido de rever os conceitos das isometrias do plano que se
pretendia. Como refere Kamii e DeClark [2], “as ideias “erradas” das crianças
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Figura 4: Colocação das peças de “Dominó” diferente da pretendida.

não são erros a serem eliminados, mas relações a serem coordenadas de forma
melhor”. Verificou-se igualmente que, apesar do primeiro jogo de “Dominó” ser
a pares, quando os alunos jogaram individualmente continuaram a sentir difi-
culdades na interpretação das imagens. Por vezes, estas dificuldades originavam
discussões dentro do grupo sobre a validade da colocação de uma peça no jogo
e, consequentemente, se as simetrias observadas na figura eram corretas.

Figura 5: Alunos a jogar ao “Dominó”.

De forma geral, na primeira aula, os alunos mostraram um maior interesse no
jogo do “Peixinho”, provavelmente pelo facto do aspeto didático ser mais fa-
cilmente contornável. Esta ação foi tomada em consideração na segunda aula
lecionada, sendo que foram dadas novas indicações aos alunos em relação a este
tópico.
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Relativamente ao “Dominó”, este serviu de forma adequada o seu objetivo de
levar os alunos a rever diferentes simetrias, verificando-se erros durante o jogo
e que, devido ao seu formato, eram viśıveis e como tal promotores de discussão
sobre as imagens.

Figura 6: Peça onde um aluno estava a realizar um erro.

MQ: Uma, duas, três. . .
(Ao contar, desenha eixos de reflexão na imagem à esquerda da Figura 6)
Professora: Ai é? Então e se eu fizer isto (coloca o lápis como eixo na imagem),
faz um efeito de espelho?
Grupo todo observa a imagem: Não. . .
Professora para MQ: Então se não temos eixos, que tipo de simetria pode ser?
VA: Rotação.
Professora: É isso mesmo, e quantas temos aqui então?
(Grupo em conjunto observa a imagem)
VA é a primeira em responder, mas o resto de elementos quase imediatamente
responde com a mesma resposta: Tem quatro.

Transcrição 3 - Intervenção da professora (MQ, AX, RP e VA) quando observa
um erro no jogo “Dominó”.

Na transcrição 3 é necessário ter em atenção que o aluno que realiza o erro
é um aluno que apresenta dificuldades de modo geral em todas as disciplinas.
Neste jogo, os alunos já estavam a jogar individualmente e o erro apontado pela
professora inicialmente poderia ter sido identificado pelos elementos do grupo
quando MQ colocasse a peça na mesa. A imagem em questão também pode ser
considerada como propensa a erros por parte dos alunos, mas noutros grupos
em que esta mesma imagem surgiu não se verificaram erros.

3.2 Segunda aula

A segunda aula desta sequência apresentou-se como uma extensão da primeira
aula, em que os alunos tinham à sua escolha novamente a ordem em que prefe-
riam jogar os jogos. Verificou-se novamente que os alunos preferiram de forma
maioritária o jogo do “Peixinho”.
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Tendo em atenção a disparidade de comportamentos observada no jogo do “Pei-
xinho” na primeira aula, os grupos foram informados que, nesta aula, deviam
pedir as cartas referindo o número e tipo de simetria que pretendiam receber.

Esta notificação influenciou inicialmente a forma de jogar dos grupos. Verificaram-
se grupos que, apesar de no dia anterior terem utilizados o número de simetrias
das figuras nas cartas ou apenas os números, nesta aula dedicaram-se a analisar
as cartas. Esta análise por vezes colocava os alunos em situações de discussão
em grupo de forma a apurar qual era exatamente a forma correta de denominar
uma certa carta. Neste assunto Kamii e DeClark [2] referem que no desenvolvi-
mento do conhecimento lógico-matemático esta confrontação de pontos de vista
é importante porque incentiva as crianças a considerar outros pontos de vista.
Quando os elementos do grupo não chegavam a um consenso ou depois de uma
discussão interna não conseguiam determinar o número de simetrias de uma
carta, pediam a ajuda da professora que os ajudava na contagem das simetrias.

Figura 7: Carta com nove reflexões axiais e nove rotações.

Observa-se que três dos elementos de um grupo estão a discutir em relação a
uma carta com nove reflexões axiais e nove rotações.
RF: Não vês que aqui são nove?
AX: Sim, mas isto (aponta para os triângulos existentes na imagem) também
conta.
VA: A tem razão, temos de contar tudo.
RF chama a professora.
RF: Professora, isto aqui não são nove reflexões?
Os outros alunos inclinam-se para ver e ouvir a discussão melhor.
Professora: Mostra-me como contaste.
RF: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. (na contagem desenha
com os dedos os eixos de reflexão)
Professora: E aqui isto? (Aponta para os triângulos na imagem) Não se repete?
RF: Sim. . .
Professora: E como se repetem? É com eixos?
RF: Não. . .
Professora: Então fazem o quê? (Com os dedos simula que agarra num triângulo
e que este vai rodando na imagem)
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RF: Estão a rodar . . . São rotações!
Professora: Então nesta imagem só há reflexões axiais?
RF: Não, são nove reflexões axiais e nove rotações.

Transcrição 4 - Discussão entre a professora e um aluno durante um jogo do
“Peixinho” (Grupo AX, RP, MQ, VA).

Na Transcrição 4 verifica-se que, mesmo quando dois colegas num mesmo grupo
insistem com RF acerca daquilo que consideram correto este não confia nessa
resposta e pede a ajuda da professora. Observa-se então que o aluno conse-
gue identificar corretamente todos os eixos de simetria da imagem e como tal o
número de reflexões axiais. No entanto, na análise que realiza elimina o facto
de que os triângulos na imagem se repetem também através da rotação. Esta
informação só se torna clara para o aluno quando de forma indireta lhe é indi-
cado que os triângulos realizam um ćırculo na imagem.

Depois da intervenção neste grupo, a professora não foi chamada mais para
eliminar dúvidas o que pode dever-se a que os elementos não tinham opiniões
contrárias em relação a outros naipes. Por último deve-se apontar a passivi-
dade de um dos elementos do grupo que inicialmente não tinha nenhum tipo de
opinião formada sobre a carta e durante a conversa entre a professora e RP se
manteve apático e sem muito interesse.

Apesar das indicações fornecidas, algum tempo depois, grande parte dos alunos
voltou a jogar ao “Peixinho” utilizando o número das cartas. Esta mudança
de comportamento pode dever-se a um conjunto de razões. Estas podem ser a
procura de uma escapatória ao propósito didático do baralho, a passagem in-
consciente para o jogo “clássico” por alunos que participam neste jogo de forma
mais recorrente ou a tentativa de finalizar mais rapidamente o jogo e assim po-
der iniciar um novo jogo do “Peixinho”.

Uma vez que alguns grupos não queriam jogar ao “Dominó” foi-lhes pedido que
realizassem pelo menos uma partida antes da finalização da aula. Apesar de se
pretender que os alunos já jogassem individualmente, um grupo perguntou se
poderiam jogar a pares. A professora, tendo em atenção as dificuldades sentidas
por aquele grupo quando jogaram ao “Dominó” na primeira aula e a postura dos
alunos, decidiu que seria uma experiência mais positiva se esse grupo realizasse
o jogo do “Dominó” a pares. Verificou-se algum tempo depois que o jogo a pares
melhorou visivelmente o interesse dos alunos no jogo e o seu envolvimento com
este.

4 Conclusões

A partir dos objetivos considerados inicialmente, isto é, observar de que modo
jogos educativos poderiam contribuir para a consolidação de conceitos ligados
às isometrias do plano, os jogos utilizados, o “Peixinho” e o “Dominó”, apre-
sentaram diferentes resultados.

O jogo “Peixinho” provou-se vantajoso na promoção de discussão entre os ele-
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mentos do grupo relativamente às imagens das cartas. No entanto, e com base
nas observações realizadas, é importante considerar como se poderia modificar
o baralho de cartas de modo a satisfazer melhor os objetivos com que foi cri-
ado. Este aspeto deve ser prioritário, uma vez que alguns alunos utilizaram os
números nas cartas de forma a evitar utilizar os conceitos que se pretendiam
consolidar com este jogo. Assim, uma das posśıveis alterações que poderiam ser
feitas ao baralho seria a eliminação dos números nas cartas.

Relativamente ao “Dominó”, este jogo adequou-se aos objetivos predefinidos
uma vez que permitiu aos alunos rever de forma visual diferentes tipos de si-
metria. Nesse aspeto é importante considerar que, apesar dos alunos terem
analisado adequadamente as imagens, isto poderá não significar que foram con-
solidadas as palavras associadas a cada tipo de simetria.

Note-se que este jogo permitia igualmente um maior envolvimento por parte da
professora, uma vez que podia observar todas as peças colocadas e fomentar,
quando necessário, discussões entre os elementos do grupo. Assim podemos
considerar que a mera participação no jogo do “Dominó” não fomenta o uso
dos conceitos entre os alunos. No entanto, a professora tem a possibilidade de
promover discussões nos grupos em que estes mesmos termos são usados.

Referências

[1] Bright, G., Harvey, J., Wheeler, M. “Learning and Mathematics Games”,
em Journal for Research in Mathematics Education, 1–189, 1985.

[2] Kamii, C., DeClark, G. Reinventando a Aritmética: Implicações da Teoria
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Problemas e Desafios

Problemas dos nossos avós (4)
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Resumo: Nesta secção do Jornal das Primeiras Matemáticas apresentam-se
regularmente alguns problemas de matemática de livros escolares portugueses do
passado.

Palavras-chave: manuais de matemática antigos, problemas de matemática
elementar.

1 Preâmbulo

Os problemas escolares utilizados no ensino da Matemática, em particular no
ensino elementar, têm sofrido algumas alterações ao longo dos tempos. Mui-
tas vezes a diferença não está nos conteúdos – pois as matérias básicas como a
aritmética e a geometria, de grosso modo, mantém-se as mesmas – mas sim na
forma e no contexto com que estes problemas são apresentados.

Nesta secção do Jornal das Primeiras Matemáticas apresentaremos regular-
mente alguns problemas de matemática que foram publicados em livros escolares
portugueses do passado. Contaremos com a colaboração dos nossos leitores, que
poderão fazer-nos chegar cópias de problemas antigos que considerem interes-
santes através do e-mail hbmpinto1981@gmail.com.

2 Arithmetica Progressiva
(António Trajano), 1880?

Qual é o homem ou qual é a senhora que não
precise de calcular os seus negócios?

(prefácio)
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Nesta secção voltamos a um texto que apresentámos brevemente no primeiro
“Problemas dos Nossos Avós” [1], a Arithmetica Progressiva de António
Trajano [2] (relembramos mais uma vez que este texto foi-nos enviado pela
professora de matemática Amélia Meireles da Costa, a quem agradecemos o
contributo). Nessa altura reproduzimos uma curiosa descrição das medidas e
moedas em circulação na Judeia no tempo de Jesus Cristo. A esse propósito,
apresentamos a página desse livro onde são apresentados vários problemas (e
suas soluções) dentro desse contexto da religião católica (Figura 1). Realce-se
ainda para a curiosa nota final desta página onde se faz vários considerandos
sobre o valor do dinheiro em diferentes épocas, explicando que, apesar de uma
determinada quantidade de dinheiro poder ser a mesma, o seu valor pode não
ser equivalente dependendo da época que se considera. Os exemplos apresen-
tados são muito curiosos (o preço de um escravo, o preço de um terreno para
um cemitério, o custo de alimentar milhares de pessoas) e dificilmente seriam
encontrados num manual escolar actual, pelo menos em Portugal.

Figura 1: Medidas e moedas em circulação na Judeia no tempo de Jesus Cristo.
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Observemos agora mais algumas páginas deste livro. Na página 33 encontram-se
vários problemas comerciais, problemas que ainda hoje podem ser encontrados
nos manuais actuais – a diferença está, muitas vezes, no tipo de produtos utili-
zados nas contas (Figura 2).

Figura 2: Vários problemas comerciais.

As três páginas que se apresentam a seguir têm a representação de vários tipos
de unidades (figuras 3, 4 e 5): na primeira, tem-se uma explicação sobre o
funcionamento do tempo (anos, semanas, dias, horas) e as unidades do peso
(fala-se do, hoje em dia famoso. . . , śımbolo @); na segunda, tem-se as unidades
de divisão do ćırculo (perfeitamente actual) e de várias outras como as unidades
de comprimento e superf́ıcie; na terceira, apresentam-se mais unidades como,
por exemplo, as unidades para papel que actualmente nunca se referem em
contexto escolar.
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Figura 3: Página 126.
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Figura 4: Página 127.
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Figura 5: Página 128.
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Na página 142 tem-se o problema de determinar diferenças horárias a partir de
longitudes e o seu rećıproco (Figura 6). Repare-se que não se está a trabalhar
com fusos horários mas sim com valores exactos até ao segundo. Na página 143
está uma tabela onde se apresenta a diferença horária entre a cidade do Rio de
Janeiro e várias cidades mundiais (Figura 7).

Figura 6: Diferenças horárias.
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Figura 7: Diferença horária entre Rio de Janeiro e várias cidades.
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Na página 193 têm-se vários problemas de câmbios (entre a moeda portuguesa
e a moeda brasileira da época; Figura 8).

Este tipo de problemas envolvendo câmbios e fusos horários (como os anteriores)
talvez sejam interessantes no contexto educativo actual, dada a massificação que
as viagens (quer de trabalho quer de turismo) sofreram nos nossos dias.

Figura 8: Problemas de câmbios.
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Para terminar apenas referir que este livro de António Trajano teve, pelo menos,
trinta edições o que parece indicar ter sido um livro com bastante aceitação. Dei-
xamos ainda o prefácio da segunda edição (e que acompanha a trigésima edição
a que tivemos acesso; figuras 9 e 10) para que se perceba o que se pretendia com
a publicação deste livro.

Figura 9: Prefácio.
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Figura 10: Prefácio (continuação).
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Not́ıcias

Ludopolis. É muito jogo!

Associação Ludus
No âmbito do Ludopolis 2016

ludus@ludicum.org

Figura 1: Ludopolis. É muito jogo!

Ludopolis é um festival de jogos, diversões, passatempos e hobbies diversos,
que pretende promover a interação entre as pessoas e proporcionar momen-
tos lúdicos tão enriquecedores quanto saudáveis. A Ludopolis é um evento
repleto de diversões intergeracionais, possibilitando o acesso direto às novida-
des do mundo lúdico internacional. Há muita informação no website oficial
http://www.ludopolis.pt/.

Nos dias 17, 18 e 19 de Junho realizou-se a 5.ª edição deste festival, no jardim
do Campo Grande, em Lisboa. A Associação Ludus foi convidada a participar,
o que fez com enorme gosto.
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Figura 2: Ludus. É muito jogo!

Os organizadores do Ludopolis respeitam o caracter multifacetado do jogo de
uma forma muito interessante e bem-humorada. Portanto, a Ludus está sinto-
nizada com eles. A festa é apropriada para todas as idades. Na Figura 3, pode
ver-se uma criança de quatro anos a ser muito bem recebida por um robot (uma
entre dezenas de simpáticas personagens presentes na festa).

Figura 3: Bom humor. É muito jogo!
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Figura 4: Construções várias. É muito jogo!

Em ambiente de feira de verão, foram propostas seis aldeias: Crianças, Jogos Po-
pulares, Jogos Multimédia, Construções, Jogos de Sociedade, Jogos Desportivos.
Houve quem tentasse acertar com flechas em amigos, observaram-se fantásticos
corredores em sacos de batatas, não faltaram póneis, insufláveis, entre muitas
outras coisas. . . até foi posśıvel beber café na Brasileira!

Figura 5: É realmente muito jogo!
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Com a Associação Ludus presente não faltaram jogos matemáticos. Todas as
pessoas interessadas puderam experimentar os jogos do Campeonato Nacional
de Jogos Matemáticos (em 2017, já será a décima terceira edição). Destaca-se
também que, sendo 2016 o Ano Internacional das Leguminosas, as peças de
muitos dos jogos propostos foram legumes (os legumes não servem só para a
sopa!). A Ludus também contribuiu com espetáculos do Circo Matemático e
com uma Simultânea de Xadrez.

Figura 6: Circo Matemático. É muito jogo!

Figura 7: Xadrez. Muitos jogos!

Grande iniciativa! A Associação Ludus espera ansiosamente pela edição de 2017!
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