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RESUMO 
 

Este trabalho se propôs a investigar os efeitos de uma seqüência didática na 

construção, pelo aluno, do conceito de perímetro enquanto grandeza comprimento. 

O experimento contou com a participação de 28 alunos, e se baseou em um estudo 

comparativo entre 14 alunos do 4º ano e 14 alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental, interagindo em duplas. Como suporte teórico, optamos pelo modelo 

didático de Douady & Perrin-Glorian (1989) que trata da articulação e diferenciação 

entre os quadros geométricos, das grandezas e numérico e, pela Teoria das 

Situações Didáticas, proposta por Guy Brousseau. A parte experimental do trabalho 

foi iniciada pela aplicação de um pré-teste, seguida de uma seqüência de atividades 

composta por seis sessões e, finalmente, a aplicação de um pós-teste.  Os 

resultados da pesquisa revelaram que houve um avanço significativo relativo à 

construção do conceito de perímetro enquanto grandeza comprimento nas duas 

turmas. Observou-se também que, no decorrer da aplicação da seqüência, os alunos 

mobilizam estratégias articuladas com seus conhecimentos prévios e demonstram 

uma evolução gradual de conhecimento relativo ao conceito trabalhado.  

 

 

Palavras-chave: perímetro, grandeza comprimento, seqüência didática. 
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RESUMÉ 

 

 

 
Ce travail s'est proposé d’étudier les effets d'une séquence didactique dans la 

construction, par l'élève, du concept de périmètre comme une grandeur de longueur. 

L'expérience a été realisée avec 28 élèves, et s'est basée sur une étude comparative 

entre 14 élèves de la 4e année et 14 élèves de la 5e année de Ensino Fondamental, 

 en interagissant en binôme. Comme support théorique, il a eté choisi le modèle 

didactique de Douady et de Perrian-Glorian (1989) qui traite du joint et de la 

différenciation entre les tableaux géométriques, des grandeurs et numérique, et par 

la Théorie des Situations Didactiques, proposées par Guy Brousseau. La partie 

expérimentale du travail a été initiée par l'application d'un pré-test, suivante d'une 

séquence d'activités composée par six sessions et, finalement, l'application d'un 

essai suivant.Les résultats de la recherche ont révélé qu'il y a eu une avance 

significative concernant la construction du concept de périmètre tant que grandeur 

longueur dans les deux groupes. Il s'est observé aussi que, pendant l'application de 

la séquence, les élèves mobilisent des stratégies articulées avec leurs 

connaissances préalables et démontrent une évolution graduelle de connaissance 

concernant le concept travaillé.  

 

 
Mots clés: périmètre, grandeur longueur, séquence didactique 
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INTRODUÇÃO 

    

 De acordo com o relatório SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(BRASIL, 2005), a construção do desempenho de habilidades em Matemática de 

crianças matriculadas no 5º ano, apresentou média geral de proficiência de 182,4 

pontos, uma das menores dos últimos dez anos, numa escala entre 125 e 375 

pontos.  

Entre os descritores avaliados, conforme as matrizes de referência do SAEB 

estavam questões relacionadas a conceitos das grandezas geométricas, contidas no 

bloco de Grandezas e Medidas, tais como reconhecer a conservação ou modificação 

de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras 

poligonais usando malhas quadriculadas, e resolver problema envolvendo o cálculo 

da medida do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.  

  Esse resultado, classificado na Escala Matemática do INEP - Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, num intervalo entre o nível 175 e 

200, atesta que os brasileiros, nos descritores relacionados ao bloco de Grandezas 

e Medidas, conseguem apenas resolver alguns problemas relacionando diferentes 

unidades de uma mesma medida, calcular intervalos de tempo (dias e semanas, 

horas e minutos) e de comprimentos (m e cm), bem como, estimar medidas de 

comprimento usando unidades não convencionais. 

Segundo o Relatório Gerencial da Secretaria de Educação do Município do 

Recife (2002), o índice de aproveitamento geral do estado de Pernambuco em 

Matemática alcançou no 5º ano apenas 42%. Em relação ao bloco de Grandezas e 

Medidas este índice cai para 39,7%.   

Os itens presentes nas avaliações do Sistema de Avaliação Educacional de 

Pernambuco - SAEPE (2002) para o 5º ano do Ensino Fundamental das Séries 

Iniciais, relacionados à grandeza perímetro, contemplam os seguintes descritores: (i) 

reconhecer a conservação ou modificação de medidas de perímetro e área em 
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ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas (espaço 

e forma), apresentam média de 43,1% de acertos; (ii) resolver problemas 

envolvendo o cálculo da medida do perímetro de figuras planas, desenhadas em 

malhas quadriculadas, ou não, com média de 41,8% de acertos; (iii) comparar 

medida de grandeza utilizando unidades de medidas (comprimento, tempo e área) 

convencionais ou não, com média de 44,1%. 

As Matrizes de Habilidades (2007), publicada pelo IAS - Instituto Ayrton 

Senna, para o Ensino Fundamental, adotada pelas escolas do Estado de 

Pernambuco, apresentam os seguintes descritores para o II Ciclo (4º e 5º anos): “(i) 

Calcular o perímetro de figuras com números inteiros na medida dos lados; (ii) 

Resolver situação problema que envolva o conceito de perímetro” (p.21). Observa-se 

que essa visão apela para a idéia limitada e incompleta do conceito, indicando que 

apenas as figuras que tem lados, no caso os polígonos, apresentam perímetro.  

            No ano de 2008 a Secretaria de Educação publicou as componentes 

curriculares de Matemática, documento esse que dispõe sobre as orientações 

teórico-metodológicas de Matemática que orientam a montagem dos currículos das 

turmas de 4º e 5º anos das escolas estaduais.  O documento recomenda a vivência 

da componente curricular “O conceito de perímetro: atividades que explorem o 

conceito de perímetro; e, resolução de problemas envolvendo perímetros”. É 

importante perceber que essas orientações apresentam o trabalho com perímetro 

com mais abrangência do que as Matrizes de habilidades. 

            Entrementes, observamos que as Matrizes de Habilidades e as 

Componentes Curriculares, apesar de representarem um esforço das instituições 

governamentais para se instituir um currículo mínimo obrigatório, por si só, não 

garantem a aprendizagem. As avaliações externas supracitadas demonstram que os 

estudantes apresentam muitas dificuldades relacionadas à aprendizagem das 

Grandezas e Medidas, entre outras. 

         O SAEPE (PERNAMBUCO, 2008) registrou também baixo desempenho dos 

alunos de 5º ano do Ensino Fundamental, tendo alcançado 172,7 pontos na escala 

de proficiência, entre 0 e 500 pontos, nos descritores acima tratados.  Segundo a 

SEDUC-PE - Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, esse é o nível 

mais elementar da escala, e indica que os alunos identificam figuras geométricas 

planas simples, resolvem problemas de cálculo de área com contagem das unidades 
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de uma malha quadriculada, resolvem problemas de adição e subtração, utilizam o 

sistema de numeração decimal e lêem informações em tabelas de coluna única. 

O conceito de perímetro delineado pelos descritores do SAEB é trabalhado 

inicialmente no 4º ano, a partir de malhas quadriculadas e contornos, e retomado no 

5º ano a partir de resolução de problemas que envolvem a idéia de comprimento, o 

cálculo da medida de perímetro e de área e, a comparação de figuras, entre outras. 

  Um estudo realizado por Passos (2000) revela a dificuldade que os 

professores têm para trabalharem com conceitos geométricos.  Essa autora afirma. 

 

 
[...] os professores não trabalham os conceitos geométricos 

considerados como os mais elementares no Ensino 

Fundamental e que são recomendados nas Propostas 

Curriculares de Matemática do Estado de São Paulo. Além 

disso, os professores,quando tentam ensinar Geometria para 

seus alunos, apresentam muita dificuldade tanto teórica quanto 

metodológica, que pode comprometer o processo de 

aprendizagem dos estudantes. (PASSOS, 2000, p.317) 

 

 

 

 Pavanello (2001) mostra a rejeição revelada por parte dos professores em 

relação ao ensino de geometria, a partir de pesquisa envolvendo três escolas 

públicas de Maringá-PR. Essa mesma autora tece o comentário de que o fato ocorre 

porque os professores não receberam, ao longo de sua formação, informações 

suficientes (PAVANELO, 1993). 

   Almouloud (2004) e outros citam que o Sistema de Avaliação da Rede 

Estadual de São Paulo (SARESP, 2000) constatou que muitos tópicos de 

Matemática, por não terem sido planejados, não são ensinados. O autor exemplifica 

relatando que, embora os professores achem importante o ensino da geometria, não 

há concordância quanto à seleção e a organização dos conteúdos a serem 

ensinados, e isso ocorre, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. 

Assim, afirmam os autores que não se pode esperar que os alunos construam uma 

pluralidade de conceitos geométricos.  
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 Pesquisa realizada por Câmara (1999) nos revela o quadro preocupante em 

que se encontra o ensino de geometria, apesar de todas as orientações e 

normatizações das instituições, ao apresentar os resultados de um levantamento 

feito junto a professores participantes de programas de extensão da Universidade 

Federal de Pernambuco - UFPE, no qual, 67% admitem não ensinar geometria em 

suas turmas. Segundo Câmara, a maior reclamação dos docentes estaria na falta de 

condições materiais vivenciadas pelas escolas, sendo que “70% responderam que 

não dava tempo ou faltavam condições materiais de trabalho” (p.1). 

           O autor cita também alguns motivos pelos quais perpassavam as justificativas 

do professores, e o mais comum deles era a forma como os conteúdos estavam 

dispostos nos livros didáticos, apresentando o ensino da Geometria apenas ao final 

do livro, restringindo dessa forma a sua importância e dissociando-a de outros 

conteúdos da Matemática como a aritmética e a álgebra.  Atualmente, com base no 

último relatório do SAEB, mesmo após as inúmeras reformulações implementadas 

pelo Programa Nacional do Livro Didático, o quadro permanece muito grave. 

Outro motivo citado na pesquisa de Câmara (1999) seria a falta de material 

adequado para as aulas de geometria. O autor acrescenta, ainda, que existe a 

necessidade dos professores se libertarem do formalismo incutido pelo ensino 

tradicional, que supervalorizou a algebrização dos conteúdos de geometria, 

contrapondo-se ao ensino centrado nas formas e nas propriedades. 

 De acordo com pesquisa realizada por Moreira Baltar (1996), citada por 

Bellemain & Lima (2002) e Teixeira (2004), alunos franceses de classes equivalentes 

ao dos 2º e 3º ciclo no sistema de ensino brasileiro, apresentaram, em geral, 

conforme resultado das avaliações francesas, desempenho abaixo de 50% nas 

questões concernentes ao conceito de área e perímetro. Baltar (1996) verificou 

também que, segundo a Associação dos Professores do Ensino Público (APMEP) na 

França, os maiores índices de fracasso no currículo francês na época, estão 

relacionados à aprendizagem de grandezas geométricas, ao cálculo sobre 

grandezas e a utilização das unidades.  Este estudo detectou ainda que, dentre os 

erros cometidos, na maioria das vezes, estão à confusão entre área e perímetro, a 

utilização de fórmulas errôneas, assim como a utilização inadequada de algumas 

unidades.  

           A problemática da pesquisa de Baltar (1996) voltou-se para a aplicação de 

uma seqüência de atividades nas 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental apoiando-se 
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na seguinte hipótese: “o desenvolvimento no ensino do conceito de área visto como 

grandeza permite aos alunos estabelecer relações necessárias entre o quadro 

geométrico e o quadro numérico” (BALTAR, p.73). Dessa pesquisa constatou-se que 

os alunos não sabiam relacionar o quadro geométrico e o quadro numérico, e que o 

conhecimento da fórmula da área e do perímetro não é suficiente para se 

caracterizar o conhecimento aritmético. Um outro resultado interessante dessa 

pesquisa é que os obstáculos encontrados para o cálculo de área são de natureza 

didática e epistemológica, sendo o primeiro uma conseqüência da falta de 

conhecimento do professor.  

 Os estudos de Baltar, associado aos outros estudos já citados nesse 

capítulo, nos levam a refletir sobre a seqüência que será trabalhada em nossa 

pesquisa assim como, na importância da vivência de situações didáticas que levem 

o aluno a fazer as distinções entre os quadros geométrico, numérico e de grandezas. 

Salientamos a necessidade de um debruçar-se da didática da Matemática 

para perceber que tipos de erros estão sendo cometidos pelos alunos, que 

corroboram para a instauração deste quadro de fracasso escolar relatado nas 

avaliações externas do SAEB, SAEPE e IAS. 

A nossa preocupação com os problemas de aprendizagem relativos ao bloco 

das grandezas e medidas, e a busca de alternativas didáticas para enfrentar o 

problema acerca da construção do conceito de perímetro pelos nossos alunos e 

professores, nos motiva a aprofundar estudos sobre a seqüência didática proposta 

por Câmara (1999), que seria utilizada na formação inicial e continuada dos 

professores e, posteriormente, como apoio ao ensino e a aprendizagem das 

grandezas e suas medidas nos ciclos iniciais.  

Apresentada como alternativa pedagógica, a seqüência didática aqui referida 

foi fundamentada em algumas dificuldades de ensino-aprendizagem citadas pelos 

estudos de Câmara (1997), Perrot (1998) e Douady & Perrin-Glorian (1989). 

A seqüência didática é composta por seis módulos distribuídos da seguinte 

forma: perímetros sem utilização das unidades usuais; áreas sem a utilização das 

unidades usuais; síntese dos dois conceitos, perímetros com medidas usuais; áreas 

com medidas usuais e síntese dos dois conceitos. Para o desenvolvimento dos 

módulos da seqüência didática foi aplicado um pré-teste nos alunos dos 4º e 5º anos 

do Ensino Fundamental, visando diagnosticar os conhecimentos prévios, e um pós-

teste para verificar em que medida suas concepções foram modificadas.  
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Partindo da seqüência didática apresentada por Câmara (1999), nos propomos 

a investigar os seus efeitos na construção, pelo aluno, do conceito de perímetro 

enquanto grandeza comprimento. Em nosso trabalho, nos limitamos a trabalhar no 

primeiro módulo que é destinado a enfocar o desenvolvimento do conceito de 

perímetro sem utilização das unidades usuais. Portanto, nosso objetivo foi de 

analisar os efeitos didáticos gerados por essa seqüência. 

Para viabilizar o trabalho, foi realizado inicialmente um pré-teste que serviu 

para identificar as concepções prévias dos sujeitos sobre comprimento e perímetro. 

Após a fase diagnóstica, aplicamos a seqüência de atividades.  Com base na 

resolução das atividades, pôde-se analisar e registrar as estratégias mobilizadas 

pelos sujeitos na superação dos conflitos surgidos no confronto entre as suas 

concepções prévias e as atividades da seqüência didática. De posse desses dados, 

poderemos identificar em que medida o trabalho com a seqüência didática permitirá 

modificar as concepções dos sujeitos. 

Para tal, consideramos como sujeitos, duplas de alunos matriculados nos 4º e 

5º anos da Escola Estadual Antônio Correia de Araújo, localizada no município de 

Camaragibe, por se tratar de uma escola vinculada ao Projeto Alfabetizar Sucesso, 

no qual realizo trabalho de orientação pedagógica aos professores desde o ano de 

2006. A escolha de duplas se deu por entendermos que um observador pode  

identificar como os alunos resolvem os conflitos de ordem sócio-cognitivos que 

surgirem. 

O presente estudo apresenta a seguinte estrutura: uma introdução – que se 

refere ao contexto no qual esta pesquisa está inserida – O Capítulo 1 – Problemática 

e Quadro Teórico, contendo uma justificativa e a fundamentação teórica; O capítulo 

2 - Procedimentos Metodológicos, constituído da caracterização do estudo e da 

coleta de dados, o Capítulo 3 – O Experimento, que inclui a análise dos efeitos da 

seqüência didática; uma conclusão e, por último, as referências. 
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1  PROBLEMÁTICA E QUADRO TEÓRICO 
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1.1 Justificativa 
 
 
 
  As dificuldades dos estudantes brasileiros na disciplina Matemática 

reveladas pelas avaliações externas (SAEB, SAEPE, IAS), citadas na introdução 

deste trabalho são, atualmente, objeto de estudo de muitas pesquisas na área da 

Educação Matemática.  Bellemain e Lima (2002) argumentam que essas pesquisas 

têm privilegiado duas abordagens principais de análise. A primeira abordagem, a 

epistemológica, trabalha questões relacionadas a construções conceituais e suas 

relações. A segunda está conectada ao campo da Didática, que reflete sobre os 

erros e dificuldades relacionadas à aprendizagem da Matemática, que permeiam a 

sala de aula. 

Situamos então o nosso estudo, na segunda abordagem, a Didática da 

Matemática. Dessa forma, acreditamos contribuir para a construção de uma 

proposta de intervenção mais sólida, já que se destina a analisar uma seqüência 

didática para a construção de um conceito, situado no campo das grandezas e 

medidas, e inserido na área da Educação Matemática, no entanto, sem perder de 

vista a vigilância epistemológica necessária. 

 Entre os conteúdos que emergem no cenário atual do campo da Educação 

Matemática, podemos destacar a valorização gradativa do estudo das grandezas 

estabelecida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) que delimita 

quatro blocos de conteúdos a serem trabalhados no ensino da Matemática, no qual 

destacamos o de “Grandezas e medidas”, que ocupa um lugar central e privilegiado 

nesse estudo. 

 O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (Brasil, 2007), seguindo as 

orientações dos PCN’s (Brasil, 1997), tem implementado essa adequação ao novo 

contexto de exigências expostas, por meio de normatização específica. É comum, 

hoje, devido a tais orientações, encontrarmos estudos relacionados a Grandezas e 

Medidas, ocupando um lugar de destaque nos livros didáticos. 
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 O filósofo francês Gaston Bachelard (1996) acredita que a evolução de um 

nível de conhecimento pré-científico para um nível de conhecimento científico passa, 

quase sempre, pela rejeição de conhecimentos anteriores, quando o sujeito se 

defronta com os chamados obstáculos. O autor enfatiza que esses obstáculos não 

se constituem em falta de conhecimento, mas conhecimentos antigos que resistem à 

instalação de novos conhecimentos, e ameaçam a estabilidade intelectual de quem 

possui este conhecimento. 

 Pais (2002) argumenta que, no contexto da Matemática, os obstáculos 

surgem de várias formas. Na gênese do conhecimento, na situação de 

aprendizagem, com a própria linguagem, entre outras, e, todos eles, acabam 

prejudicando a construção do saber do indivíduo envolvido no processo de ensino-

aprendizagem. Acrescenta, ainda, a importância de se perceber que, enquanto 

persistir o obstáculo no plano cognitivo do aluno, enquanto não ocorrer uma ruptura 

com o antigo saber, não haverá a construção do conhecimento. 

 Compreendemos que nesse momento, faz-se necessária uma intervenção 

adequada ao antigo conhecimento do aluno, para que ele possa superá-la. Assim, o 

professor terá um papel determinante, como planejador de situações didáticas 

adequadas e vigilantes de todo o processo de passagem do saber prévio para o 

saber escolar. 

 No campo das grandezas e medidas podemos destacar algumas desses 

obstáculos, evidenciados pelos estudos de Câmara (1999) e expostos nas 

considerações teóricas de seu trabalho sobre as seqüências didáticas de que trata 

nosso trabalho. 

 O primeiro obstáculo se refere à confusão que os alunos vivenciam entre os 

conceitos de perímetro e área, assim como os de contorno e superfície, que são 

trabalhados quase sempre ao mesmo tempo em sala de aula. Esse obstáculo é 

favorecido potencialmente pela associação entre a operação de adição para 

determinação de medidas de perímetro e de multiplicação para a medida de áreas. 

 

 Os estudos de Câmara (1999) revelam que a confusão existente entre os 

conceitos de área e perímetro é intensificada pelo tipo de objeto geométrico, assim 

como a forma como os professores apresentam esses conceitos: 
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Além das dificuldades geradas pelo tipo de objeto geométrico 

apresentado pelos alunos – na maioria dos casos figuras 

prototípicas em posições particulares-esses dois conceitos são 

apresentados, na classe de matemática, quase ao mesmo 

tempo. (CÂMARA, 1999, p.3). 

 

 

 Moreira Baltar (1996) apresenta quatro pontos de vista distintos para 

diferenciar os conceitos de área e perímetro, baseados em erros variados, 

etiquetados segundo a autora sob a expressão “o aluno não dissocia área e 

perímetro”, que elencamos abaixo: 

 

 
- topológico, segundo o qual os conceitos de área e de 

perímetro correspondem a objetos geométricos distintos, á 

área sendo associada à superfície e perímetro a seu contorno; 

- dimensional, evidenciando que uma superfície e seu 

contorno são objetos matemáticos de naturezas distintas no 

que diz respeito às dimensões, o que traz conseqüências 

imediatas sobre o uso das unidades adaptadas à expressão 

das medidas de área e perímetro. 

- computacional, que corresponde à aquisição das fórmulas 

de área e perímetro de figuras usuais; 

- variacional, que consiste na aceitação de que área e 

perímetro não variam necessariamente no mesmo sentido, que 

superfícies de mesma área podem ter perímetros diferentes 

(MOREIRA BALTAR, 1996). 

 

 

  Para Câmara (1999), o amálgama entre grandeza e a medida dessa 

grandeza se constitui em outro obstáculo. Ele conjectura que é normal que o aluno 

estabeleça a relação que na falta de números, que não exista grandezas, o que os 

leva à concepção errônea que o único modo de comparar grandezas é comparar 

números.  Câmara (1999) exemplifica este fato dessa forma. 
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Como exemplo, podemos citar o fato dos alunos afirmarem 

freqüentemente que um retângulo de área 20 é maior que outro 

retângulo de área 15, sem que a “grandeza área” seja colocada 

em questão na comparação, limitando-se a uma comparação 

de números. (CÂMARA, 1999, p.3). 

 

 Barbosa (2007) argumenta que esse comportamento dos alunos reflete a 

grande influência que os números têm sobre os outros conhecimentos matemáticos. 
 
 
A concepção que prevalece entre os alunos é de que os 

números são os referenciais para resoluções das diversas 

situações que lhe apresentem, mesmo que sejam dispensáveis 

em determinadas ocasiões. Por exemplo, na comparação entre 

superfícies ou linhas, em que apenas precisa identificar a que 

seja maior ou menor, não há a necessidade de se evocar 

algum número, mas o aluno termina apelando para esse 

recurso como se fosse o único meio de resolver a atividade 

(BARBOSA, 2007, p.76). 

 

 

 Um outro obstáculo encontrado em sala de aula é que somente os 

segmentos de reta possuem comprimento, e que “somente os polígonos têm 

perímetro, e a única maneira de determiná-lo é apoiando-se nos vértices para medir 

os lados.” (CÂMARA, 1999. p.4).  Conforme esse autor, o uso da régua como 

ferramenta privilegiada na medição de comprimentos em sala de aula, pode gerar 

esse tipo de obstáculo, e leva o aluno a perceber apenas a utilidade dos vértices e 

lados das figuras geométricas, sem trabalhar os outros elementos presentes.  O 

autor alerta, ainda, que é necessário oferecer aos alunos outras situações de 

aprendizagens em sala de aula, como os chamados polígonos quaisquer, 

excetuando-se o círculo e a circunferência, para que haja uma aprendizagem 

significativa. 

 O uso quase que exclusivo de figuras prototípicas na aprendizagem da 

geometria, que condiciona à idéia de que apenas polígonos particulares têm área e 

perímetro, é citado no trabalho de Câmara (1999) como um outro obstáculo. O autor 

tece uma crítica sobre a falta de utilização de figuras não prototípicas no cotidiano 

das salas de aula de Matemática. 
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Esse obstáculo, do tipo didático, aparece devido, 

principalmente, ao esquecimento do trabalho com os outros 

polígonos chamados de “quaisquer”. No caso das figuras não 

poligonais, excetuando-se a circunferência e o círculo, a 

identificação de sua área e de seu perímetro não faz parte do 

cotidiano da classe de Matemática (CÂMARA, 1999, p.4). 

 

 Alguns estudos evidenciam a preocupação com a superação desses 

obstáculos vivenciados no ensino aprendizagem da geometria entre os quais 

destacamos os de Câmara (1999), Barbosa (2007), Bellemain e Lima (2002).  

 Bellemain e Lima (2002) desenvolveram um trabalho de pesquisa em que 

apontam as dificuldades dos alunos relacionadas ao estudo de Grandezas, no qual 

afirmam que: 
 

“os problemas de área, pela sua própria essência, relacionam 

os quadros numérico e geométrico, e, portanto, é necessário 

estabelecer uma articulação pertinente entre esses dois 

quadros, na construção do conceito de área” (BELLEMAIN E 

LIMA; 2002; p.28). 

 

 As pesquisas de Douady & Perrin-Glorian (1998) apresentaram uma 

importante contribuição na tentativa de articular os quadros geométrico e numérico 

acima referidos, estabelecendo, uma relação tanto didática, como epistemológica 

entre os campos, utilizando-se de uma modelização didática que organiza os 

conceitos relacionados a grandezas geométricas por meio de quadros. 

           Após descrever a contribuição sobre a proposta dos quadros das 

pesquisadoras Douady & Perrian Glorian (1998), Belleiman e Lima (2002) afirmam 

que a engenharia didática proposta por elas, se baseava nas seguintes hipóteses: 

 

 
• O desenvolvimento, no ensino, do conceito de área enquanto 

grandeza autônoma favorece o estabelecimento das relações 

necessárias entre os quadros geométrico e numérico 

• Uma associação precoce da superfície a um número favorece 

o amálgama entre diferentes grandezas em jogo, ou seja, à 

indissociabilidade entre área e perímetro (BELLEMAIN E LIMA, 

2002, p.29). 
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Figura.1:  Esquema  apresentado por Silva (2004, p.33) que representa  a 
modelização proposta por Perrian Glorian para organizar as situações de ensino 
relativas à noção de grandezas geométricas. 
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                         Quadro de                                                                             Quadro 
                        Grandezas                                                                            Numérico 

 
 
 
 
 
 
 
 Câmara (1999) acrescenta que o modelo dessas pesquisadoras prevê que 

“o processo de ensino-aprendizagem de Grandezas deveria propiciar a construção 

dos conceitos de área e perímetro como grandezas, ao invés de restringir ao simples 

cálculo de números”. Essa postura vem reafirmar o pensamento de Barbosa sobre a 

influência da numerização diante dos outros conhecimentos. 

 Barbosa (2007) argumenta ainda que talvez a grande contribuição do 

modelo de Douady & Perrin-Glorian  seja fazer o resgate do conceito de grandeza, 

suprimido pela passagem “precoce” do quadro geométrico para o quadro numérico. 

 O autor também sugere, em seus estudos, uma outra modelização para os 

quadros numérico, geométrico e de grandezas apresentados anteriormente, 

propondo o aspecto da visualização como complementar, conforme apresentamos 

na Figura 2 a seguir.  
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Figura 2: Modelização para os quadros numérico, geométrico e de grandezas. 

(BARBOSA, 2002, p.104) 

 
 Essa nova configuração apresentada (Figura 2) considera o aspecto da 

visualização, pois segundo o autor, é uma manifestação que mantém afinidade com 

o campo cognitivo. 

 Por isso, essa conexão se dá por meio de um viés cognitivo que considera 

aspectos como os momentos da “observação”, e, principalmente, da “comparação”. 

Assim, acredita que a visualização é uma operação cognitiva complexa que mobiliza 

outros conhecimentos, como é o caso da observação; da representação; da 

comparação; entre outros.   

 Nesse modelo, a visualização que está no centro da figura, representa um 

elo de ligação entre os três quadros, e funciona em forma de espiral com setas nos 

dois sentidos para cada um destes quadro. 

  Para Barbosa (2007), a relação recíproca entre os quadros geométrico e 

numérico, favorece a existência de um “atalho epistemológico” pelo fato da 

praticidade que ocorre durante o uso do conhecimento dos números no campo 

geométrico, implicando também em um “atalho didático” incentivado no momento da 
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transposição didática interna1, que por sua vez, ocasiona a total desconsideração do 

quadro das grandezas. 

 Nossa proposta de seqüência didática prevê a criação de situações 

didáticas que se propõem a levar o aluno a distinguir os três quadros, assim como 

passar de um quadro para o outro, para que superem as dificuldades citadas 

anteriormente. Para tal, nos ancoramos em uma programação temporal para que 

cada quadro tenha um significado conciso, com o auxílio de atividades da seqüência 

didática assim como com o auxílio de uma caixa de ferramentas, que será 

posteriormente apresentada, adequadas à superação do amálgama entre os 

quadros supracitados. 

  

 

1.2  BASE TEÓRICA 

 

  O nosso estudo sobre o conceito de perímetro fundamenta-se seguindo 

alguns pontos da linha da didática francesa, que estuda os fenômenos de ensino-

aprendizagem em Matemática, e apóia-se nas noções de grandezas geométricas, no 

conceito de perímetro, assim como no conceito de situações didáticas. 

 Esse capítulo se propõe então a apresentar a fundamentação teórica de 

nosso projeto, e se constitui das seguintes partes: A noção de grandeza geométrica, 

conceito de perímetro e, por último, a Teoria das Situações Didáticas. 

 

 

1.2.1 Noção de Grandeza Geométrica  

 
 Para começar a nossa investigação e cumprir o nosso propósito, 

comentaremos os significados dos termos “grandeza geométrica”, encontradas no 

dicionário Larousse (2006) e Nascentes (1992). 

                                                 
1  Segundo Barbosa (2006) a transposição didática interna ocorre na sala de aula na relação 

estabelecida pelo professor com o conhecimento e com os alunos. Portanto vem impregnada da 

subjetividade do professor.  
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 Segundo o Dicionário Larousse a palavra grandeza vem do latim grandis, 

que significa “qualidade ou caráter de grande, extensão, tamanho, dimensão”. Já o 

termo geométrico deriva do grego geometrikós, que é relativo a geometria.  

 Na visão de Nascentes (1992), o termo grandeza significa qualidade  de 

grande ou extensão, e o termo geométrico é um adjetivo que significa relativo à 

geometria ou conforme suas regras.  Esta perspectiva de Nascentes coincide com 

as definições de Larousse quando consideram grandeza como extensão, e se 

referem a geométrico como relativo ao campo da geometria. 

 Segundo Barbosa (2007), a gênese dos conceitos geométricos se deu 

permeada por experimentações de percepção, representação e classificação. Para o 

autor, o homem desenvolveu tais conceitos devido a sua capacidade de reconhecer 

configurações físicas e de comparação entre formas e tamanho. Dessa maneira, 

inicialmente apareceram às descobertas das relações geométricas para só em um 

estágio posterior surgir as relações de grandeza. 

 Do ponto de vista da Matemática, o tratamento do conceito de grandeza é 

algo ainda marcado por muitas divergências.  Para Bellemain & Lima, falar em 

grandezas perpassa pela confluência de muitos domínios conceituais: 

 

 
“Qualquer abordagem do conceito de grandeza conduz 

necessariamente à consideração de outras noções tais como 

quantidade, medição, unidade, medida, entre outros. É natural, 

portanto, que esses termos apareçam nas questões básicas 

sobre grandezas” (BELLEMAIN & LIMA, 2002, p.8). 

 

 

 No caso das grandezas geométricas, as pesquisadoras francesas Douady & 

Perrin-Glorian (1998), que estudaram a noção de área, desenvolveram uma 

modelização didática na forma de quadros. O modelo aqui referido é constituído por 

três quadros como menciona Perrot et al (1998). 

 
O quadro geométrico, constituído pelas linhas de superfícies. O 

quadro  das grandezas, comprimentos e áreas: com processos 

de comparação bem escolhidos, nem sempre numéricos, se 

pode realizar classes de equivalência de linhas, de superfícies; 

com processos operatórios  adequados sobre  linhas, 
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superfícies, se   pode induzir uma lei interna sobre grandezas. 

O quadro numérico, consistindo nas medidas dos 

comprimentos das linhas  e da área das superfícies, que 

pertence ao conjunto dos números reais não negativos: linhas 

ou superfícies pertencendo à mesma classe, tendo mesma 

grandeza, obtêm também a mesma medida, qualquer que seja 

a unidade escolhida (PERROT et al, 1998, p.5) 

 

 

 Para Silva (2004), no quadro das grandezas se considera a álgebra das 

grandezas e as relações funcionais entre as mesmas. A autora acrescenta que, 

ainda nesse quadro, 

 
 as grandezas são  entendidas como elementos de estruturas 

algébricas, nas quais estão  definidas operações e funções  

como  adicionar “grandezas de mesma espécie”, multiplicar 

uma  grandeza  por um número, multiplicar ou dividir 

grandezas, obter uma grandeza como uma função de outra 

grandeza, etc. (SILVA, 2004, p.22). 

 
 
1.2.2 Conceito de perímetro. 

 
    Sentimos a necessidade de destacar a relevância do uso do cálculo da 

medida do perímetro para a vida prática dos cidadãos como, por exemplo, quantos 

metros de elástico são necessários para colocar num short de criança para que fique 

justo na cintura, ou mesmo quantos metros de arame são necessários para se 

cercar um terreno de plantio de macaxeira para alimentação das pessoas. Em 

ambos os casos, prevalecem conceitos intuitivos, sistematizados no cotidiano das 

pessoas e que poderiam ser explorados na escola, a partir deste conhecimento dos 

alunos.  

 No âmbito escolar destacamos a freqüente dificuldade dos alunos em 

resolver problemas que envolvem esse conceito, juntamente com outros conceitos 

pertencentes ao bloco de conteúdos Grandezas e Medidas, estabelecidos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Vale salientar que os resultados apresentados 

nas escolas e referendados nas avaliações de larga escala acabam, por sua vez, 
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impulsionando diversas pesquisas da área da Didática da Matemática, buscando 

respostas e soluções para esta problemática.  

 O conceito de perímetro utilizado com mais freqüência nas escolas é que 

ele “é a soma das medidas dos lados de um polígono”.  Esta conceituação carrega 

consigo uma idéia errônea ou mesmo incompleta do termo tratado, pois dessa forma 

não poderíamos calcular o perímetro de figuras curvas e outras mais.  

 Barbosa (2002, p.38) tece comentário sobre esse conceito ao discorrer que 

“é pertinente considerar esse conceito num continuum contexto, que vai de situações 

do mundo físico, essencialmente empírico, às relações abstratas, de características 

formais  no âmbito da matemática”. 

  O autor cita ainda algumas definições, retratadas em diferentes contextos, 

dentro da própria matemática, como, “perímetro de uma curva fechada é o seu 

comprimento”, “no caso de uma curva fechada, que é o contorno de uma região 

plana, diremos que o perímetro desse contorno é o perímetro da região”, “perímetro 

de uma figura geométrica plana, pode ser tomado como comprimento da linha ou 

comprimento do contorno da região plana definida pela linha.” 

 Em outro estudo, Barbosa (2007) busca situar o conceito de perímetro como  

grandeza comprimento, diferenciando-a de um objeto geométrico em si, que 

concebe como uma linha fechada.  

 Esse olhar de Barbosa sobre o conceito de perímetro será o guia de nossa 

pesquisa, por estarmos enfatizando a questão dos efeitos da seqüência didática, na 

construção do conceito de perímetro enquanto grandeza comprimento. 

 
1.2.3 Teoria das Situações Didáticas 

 
 Ancoraremos nossos estudos sob o olhar da Teoria das Situações 

Didáticas, proposta por Guy Brousseau, que é referência em pesquisas que tratam 

sobre os fenômenos didáticos nos estudos de Educação Matemática. Câmara (1997) 

traduz em sua fala o que hoje representa essa teoria para a Didática da Matemática. 

 
Um dos principais pilares que tratam dos fenômenos relativos 
ao ensino/aprendizagem em Matemática, nos últimos vinte e 
cinco anos, caracteriza-se exatamente pela identificação, 
nesse processo, de três pólos que balizam o envolvimento das 
pesquisas: o “conhecimento”, o “professor” e o “aluno” 
(CÂMARA, 1997, p.106).  
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 A Teoria das Situações Didáticas propõe um sistema didático representado 

por um diagrama triangular para a representação destes elementos. Nos vértices de 

um triângulo estariam situados os três pólos citados anteriormente, e seus lados 

sugerem três importantes relações: a relação aluno-professor, a relação aluno-

conhecimento e a relação professor-conhecimento, como sugerido na Figura 3 

abaixo. 

     

   Figura 3: Triângulo das Situações Didáticas 

 Conhecimento 
            Relação                                                         Relação 

  Professor-conhecimento                                  aluno-conhecimento 

 
 
                                          
 
                                                                                                          
                   Professor                                            Aluno 
                            Relação aluno-professor 

 

 Vale ressaltar que, nesse esquema, apesar de visualmente estar mostrando 

a figura de um triângulo eqüilátero, a distância entre os vértices pode variar, 

sugerindo os conflitos existentes no processo de ensino/aprendizagem.   

 Câmara (1997) explica o funcionamento do esquema. 
De fato, se cada um dos seus lados representa uma relação – 

relações conflituais de equilíbrio instável -, a natureza de cada 

“triângulo didático” seria dependente das características 

próprias a cada uma dessas relações; um “triângulo eqüilátero” 

seria, dessa maneira, a representação do que se poderia 

considerar uma “situação didática ideal”. Além disso, não se 

pode esquecer que dois dos pólos desse sistema, o professor 

e o aluno, mesmo sendo considerados objetos de estudo, 

apresentam-se como seres humanos, sujeitos, assim, às 

manifestações de sua própria subjetividade. (CÂMARA, 1997, 

p.107).  
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   O referido autor salienta que esse sistema didático pode ser entendido 

como uma formação, que surge todos os anos, no início do mês de fevereiro, 

guiados por programas ou livros didáticos, na qual se estabelece um contrato 

didático que dirige todo o processo de ensino/aprendizagem. Brousseau (1998) 

afirma que as cláusulas desse contrato são, em sua grande maioria, implícitas e 

determinam o papel de cada um dos participantes da relação ensino/aprendizagem. 

  

 Seguindo essa mesma linha de pensamento Pais (2002) faz uma reflexão 

sobre como se estruturaria uma situação didática, baseado nas idéias de Brousseau. 
Uma situação didática é formada pelas relações pedagógicas 

estabelecidas entre o professor, os alunos e o saber, com a 

finalidade de desenvolver atividades voltadas para o ensino e 

para a aprendizagem de um conteúdo específico (PAIS, 2002, 

p.65). 

  Pais (2002) reconhece que esses três elementos (aluno, professor e 

conhecimento) não são suficientes para explicar a complexidade dos fenômenos 

didáticos, daí a necessidade de vincular as situações didáticas a outros integrantes 

do sistema didático, como o contrato didático2 e a transposição didática, entre outros. 

  Brito Menezes (2006) salienta que quando se estabelece uma relação 

triangular composta por dois elementos humanos (o aluno e o professor), e um 

elemento não humano e não estático (o saber), um sistema didático é instituído. A 

autora afirma que esses elementos relacionam-se de forma dialética. 
 

O professor e o aluno têm certa relação ao saber, relação essa 

que de início se apresenta na sua forma mais assimétrica, pois 

o professor é aquele que se apresenta na sua forma mais 

assimétrica, pois o professor é aquele que “sabe”, que 

“conhece” e que deverá ensinar ao aluno um saber que ainda é 

“novo”para ele. Professor e aluno também se relacionam entre 

si e esse relacionamento é construído a partir de expectativas 

e dos papéis a serem assumidos por um e pelo outro no jogo 

didático (BRITO MENEZES, 1996, p.2,3)                             

 _____________________________________________ 
2. A noção de contrato didático foi introduzida por Guy Brousseau e diz respeito, em linhas gerais, a 
negociação que se estabelece entre professor e alunos, com relação ao saber ensinado (pelo 
professor) e ao saber aprendido (do aluno). Tais negociações são estabelecidas por meio de regras, 
de cláusulas explicitas e, na maioria das vezes implícitas que definem o papel que cada um tem que 
cumprir na gestão do saber ( Pais; 2002; p.128). 



 36

  Desse modo, a autora propõe um esquema mais completo da situação 

didática, no qual estão inseridas algumas variáveis contidas no contexto, conforme é 

ilustrado na Figura 4 abaixo: 

 

 

                                                                               Figura 4:  
TRIÂNGULO DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS 

(BRITO MENEZES, 1996, p.2,3) 
 

                                             

 
 

 

  Pais (2002) argumenta que hoje, um dos grandes problemas da didática é a 

especificidade do conteúdo matemático estudado. Ou seja, da natureza específica 

do saber matemático que permeia as relações pedagógicas estabelecidas pelo 

contrato entre professor e aluno. Uma constatação relevante citada por muitos 

autores, inclusive Pais (2006), é que o contexto do problema deve ser significativo 

para o aluno. Pais afirma que, “caso contrário, perde-se a dimensão dos valores 

educativos” (PAIS, 2006, p.66). 

  Autores como Vergnaud (sd), Silva (2000) e Brito Menezes(1996) 

complementam esse pensamento acrescentando os conhecimentos prévios do aluno 

como uma outra variável importante a ser considerada permeando a situação 

didática, associada às especificidades do saber matemático em questão. 
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A forma como essas relações se estabelecem, caracterizando 

situações didáticas diversas, vai influir no trato com o saber já 

elaborado e com os outros conhecimentos que as crianças já 

têm. Pode-se dizer, assim, que essas situações devem ser 

organizadas com vista a um determinado conhecimento a ser 

tratado, tendo esse, aqui, a abrangência do saber científico e 

saber espontâneo (SILVA; 2000; p.29 e 30).  

 
 

  Essa postura nos leva a refletir sobre a forma como o conteúdo matemático 

é apresentado ao aluno. O significado do saber matemático estaria atrelado a uma 

determinada situação didática constituída de dois fatores: a forma didática de como 

o conteúdo é apresentado ao aluno e; o envolvimento do aluno na atividade de 

aprendizagem. 

  Para Brousseau (1996), saber Matemática é mais que resolver problemas. 

Afirma que saber matemática não é aprender definições ou teoremas para 

reconhecer ocasiões de aplicá-los. Acredita que, a partir de uma escolha judiciosa 

de problemas, o professor pode levar o aluno a agir, falar, refletir e evoluir por si 

próprio.   

  Para vivenciar essas situações, o professor terá que, dependendo da 

situação, definir suas estratégias de atuação. O contrato didático será então a regra 

desse jogo. É importante perceber que a evolução da situação de aprendizagem 

modifica o contrato estabelecido. Ou seja, o contrato didático dependerá 

estreitamente dos conhecimentos em jogo.  

    É importante que, ao propor um problema, o professor forneça aos alunos 

os meios para a sua resolução, e mostre que esses meios permitirão a construção 

da solução. Brousseau (1996) salienta que o meio é o sistema antagonista do 

sistema ensinado, ou antes, previamente ensinado. Em nossa pesquisa 

disponibilizaremos, uma caixa de ferramentas que funcionará como meio para a 

resolução da Seqüência Didática.  

              O professor tem um papel preponderante na apresentação deste meio, 

entretanto, no momento da resolução das atividades, não pode apontar sugestões 

para o aluno, pois o foco são os efeitos gerados pela vivência da seqüência didática 

apresentada.  
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   A principal característica de nossa caixa de ferramentas é a presença de 

instrumentos que, no processo de resolução das atividades, se transformarão em 

variáveis didáticas. Essas variáveis deverão ser encontradas tanto na caixa de 

ferramentas quanto na própria composição da situação-problema. Um exemplo 

desse último caso seria a presença de malha quadriculada como suporte em uma 

figura que se deseja calcular o perímetro.   

  A noção de variável é imprescindível para que o professor possa propor 

bons problemas, boas situações, pois ela o ajudará a refletir sobre aspectos do 

cenário escolhido para o problema, sobre a renovação necessária a uma questão e, 

principalmente, nas previsões de atividades dos alunos. O professor deve ainda não 

esquecer as razões teóricas para o uso dessas variáveis, assim o problema terá 

uma pertinência ao conhecimento que se deseja adquirir. 

  Para analisar nossa seqüência à luz da Teoria das Situações Didáticas 

utilizaremos a proposta de Brousseau que destaca quatro tipos de situações, 

intimamente interligadas a cada atividade proposta. 

• Situação de ação: As situações de ação envolvem a resolução 

de problemas por parte dos alunos. Essa situação seria o processo 

de fabricação das estratégias, um método de resolução. 

• Situação de formulação: A situação de formulação é 

denominada por Brousseau (1996) como esquema da comunicação. 

A formulação é a explicitação pelo aluno das estratégias utilizadas no 

jogo. O esquema da formulação é regido pela lei da comunicação 

(repertório, vocabulário,...). Há uma necessidade da transmissão de 

informação para que haja troca de mensagens. Para essa 

transmissão são utilizados códigos lingüísticos. Esta situação exige 

que o aluno faça uso de uma linguagem nova para se comunicar com 

o colega, como é o caso da linguagem matemática.  Em nosso 

estudo podemos perceber de forma clara a indução dos alunos a 

utilizarem o termo perímetro a partir do 2º Módulo, quando o termo já 

foi institucionalizado após o trabalho com o conceito no 1º módulo. 

Para Brousseau, “utilizar a linguagem matemática de forma precisa 

em comunicações deliberadas entre alunos é certamente um dos 

melhores resultados pedagógicos deste tipo de situação” (IBID, 

p.102) 
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• Situação de validação: Para Brousseau (1996) o professor tem o 

desafio de produzir situações que permitam o aluno utilizar os 

saberes e os conhecimentos matemáticos como meios para 

convencer o outro colega, por meio do estabelecimento de teoremas. 

O papel do aluno será produzir provas que sustentem sua hipótese, 

explicar os porquês. As atividades de nosso trabalho solicitam que os 

alunos resolvam os problemas, formulem suas explicações, 

sustentando suas opiniões através de demonstrações.  A própria 

situação de validação seria uma situação de formulação e de ação 

ao mesmo tempo, sustentando, dessa forma que essas fases (ação, 

formulação e validação) são interligadas, dependem uma da outra. 

Desta forma, o trabalho cognitivo do aluno não se restringe apenas à 

aquisição de uma informação, mas a elaboração, a afirmação e a 

declaração desse, ao que concerne às situações de validação, sobre 

um determinado conhecimento. Para Brousseau (1996) essas 

declarações matemáticas estão condicionadas a um leque de 

escolhas, ele afirma, por exemplo, que o que um teorema diz é 

também aquilo que ele contradiz; aquilo que uma demonstração diz, 

não é apenas aquilo que é admitido, mas também o que é 

contestado. O autor argumenta que “um discurso matemático 

constrói-se em parte, contra, e não apenas com outros 

procedimentos de aquisição de crenças e de conhecimentos”. 

Entretanto se a afirmação ou declaração for falsa, deverá ser 

refutada. 
 
  Em seus estudos, Balacheff (1988) faz a distinção entre os termos 

explicação, prova e demonstração. Pais (2002) descreve essa diferenciação. 

 
A explicação da validade de uma proposição está condicionada 

ao plano estrito da compreensão individual; enquanto uma 

prova se caracteriza como um procedimento de validação que 

se estende ao nível de um contexto social limitado, como é o 

caso da sala de aula. Finalmente, a demonstração é uma 

validação do conhecimento, cujas regras passam pelo crivo 

mais amplo da comunidade científica  (PAIS, 2002, p.73) 



 40

 

• Situação de institucionalização: Visa buscar o caráter objetivo 

e universal do conhecimento pelo aluno. O novo conhecimento, 

particular, construído e validado, passa a ser um patrimônio do 

grupo de alunos da sala de aula, não sendo ainda considerado como 

um saber social. O papel do professor seria de viabilizar a passagem 

deste conhecimento para que tenha referência universal. Essas 

situações se justificam pela necessidade de se convencionar um 

estatuto de um saber, que não seja particular, capaz de propiciar 

uma validade social, mesmo que seja no espaço escolar. Um bom 

exemplo das situações de institucionalização seria o momento do 

debate, posterior à realização das atividades de cada sessão, 

espaço de tempo no qual os alunos apresentam suas estratégias de 

resolução. O papel do professor será orientar a organização destes 

conhecimentos para que possam ser utilizados em outras atividades 

posteriores.  Vale ressaltar que a situação de institucionalização só 

tem sentido se o aluno compreende o que significa aquele 

determinado conhecimento e, dessa forma, sente a necessidade de 

enquadrar esse conhecimento a uma teoria mais ampla.   

  É importante observar que as situações de ação, de formulação, de 

validação e de institucionalização estão extremamente interligadas e, a separação 

aqui apresentada serve apenas para a viabilização da análise didática. É preciso 

ainda considerar que essas situações emergem da escolha de situações-problema 

compatíveis com o nível intelectual do aluno. Para a resolução dessas situações se 

faz necessário que o professor tenha absoluta clareza sobre que procedimentos o 

aluno deve seguir. Cada procedimento desses é cercado por intenções relativas à 

construção do saber matemático. 

  Em consonância com esses argumentos, levantados pelos diversos autores 

aqui citados, estamos cientes que precisamos, nesse trabalho, estruturar vínculos 

palpáveis com a experimentação de situações de aprendizagem para que possamos 

alcançar o nosso objetivo, que seria a construção do conceito de perímetro, 

enquanto grandeza de comprimento.  
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2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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2.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A questão central deste estudo foi investigar os efeitos causados pela 

vivência dos alunos com a seqüência didática. Nosso intuito foi verificar os efeitos da 

seqüência na construção do conceito de perímetro enquanto grandeza, a partir do 

olhar delineado pelas reflexões presentes em nosso aporte teórico. 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Dr. Antônio Correia de Araújo, 

local onde atuo como formadora do núcleo de São Lourenço da Mata e Camaragibe. 

O recorte pretendido inicialmente seria apenas trabalhar com um 5º ano, entretanto, 

após os resultados de nosso piloto, realizado com o 4º ano, resolvemos expandir o 

nosso universo de análise também para essa turma. Dessa maneira, nosso recorte 

passou a ser constituído por 14 alunos da turma do 4º ano e 14 alunos do 5º ano, do 

II Ciclo de aprendizagem, antigas 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, com idades 

variando entre 9 e 15 anos, pertencentes ao Projeto Alfabetizar Com Sucesso2.    

O aumento de nossa amostra se deu porque entendemos que a nossa análise 

ficaria enriquecida, considerando o fato do 4º ano nunca ter tido contato com o 

conceito de perímetro, e a outra turma, o 5º ano, além de ter trabalhado esse 

conceito no ano anterior, tinha realizado também trabalhos com construções 

geométricas planas e espaciais. Essas diferenças de perfil das turmas puderam nos 

trazer mais dados importantes para nossa análise. 

Um dado importante nessa proposta metodológica foi que o trabalho dos 

alunos foi realizado em duplas. Essa escolha se deu por dois motivos principais.                 

  O primeiro motivo, e mais importante, é que o trabalho em dupla pôde 

permitir a um observador identificar como os alunos resolvem os conflitos de ordem 

sócio-cognitiva que apareçam durante a vivência da seqüência. 

O segundo é que os trabalhos realizados em grupos podem proporcionar aos 

alunos troca de informações, exposição e debate sobre os conflitos existentes. Leal 

(2005) afirma que este tipo de trabalho em duplas é bastante eficaz por que.  
“Os alunos levantam hipóteses, discutem e argumentam 

sobre suas idéias de forma mais intensa, sem que precisem 

disputar a fala com um grupo maior. Nesses casos, a 
                                                 
3. O Projeto Alfabetizar Com Sucesso é um projeto de alfabetização promovido em parceria entre a 
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e o Instituto Ayrton Senna, que envolve as turmas 
das antigas  alfabetização e 1ª a 5º anos do Ensino Fundamental, atualmente I e II Ciclos. 
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passagem do professor pelas duplas não ocorre com tanta 

freqüência quanto no momento em que estão em grupo. No 

entanto, quando ele passa por uma dupla, tem mais condição 

de entender a lógica utilizada pelo aluno e intervir de modo 

mais direto, ajudando-a a pensar sobre a sua própria 

hipótese” (LEAL, 2005, pg.103). 

   Antes da resolução do módulo, os alunos foram submetidos individualmente 

a um pré-teste que teve como finalidade detectar os conhecimentos prévios. O 

momento da resolução das atividades do pré-teste do módulo se caracterizou pela 

não utilização da caixa de ferramentas. Após a vivência do módulo foi aplicado um 

pós-teste destinado a verificar em que medida o trabalho com a seqüência didática 

permitiu modificar as concepções dos sujeitos. 

No 4º ano, do total de 19 alunos da turma foram considerados apenas 14 

sujeitos, sendo formadas 7 duplas. Coincidentemente no 5º ano, de um total de 20 

alunos, foram considerados apenas 14 sujeitos, formando também 7 duplas. O 

critério utilizado para consideração do aluno como sujeito foi o de ter acima de 85 % 

na participação das sessões, ou seja, ter apenas uma falta que não fosse no pré-

teste ou no pós-teste.  

A caixa de ferramentas se apresenta como um elemento suporte para o 

aluno, ela é constituída de alguns objetos não convencionais, denominados 

ferramentas, tais como a régua não graduada de plástico, fio de telefone, cordão, 

canudos de plástico, lastex, palitos de churrasco. Os itens lastex e fio de telefone 

foram acrescentados à caixa de ferramentas, proposta inicialmente pela 

pesquisadora, em concordância com o orientador. 

 A escolha se deu porque as ferramentas eram bem flexíveis, entretanto o 

lastex poderia causar um conflito relacionado à sua viabilidade (ou não) devido à sua 

elasticidade.   A caixa de ferramentas também possuía alguns materiais, aqui 

denominados de acessórios: lápis, papel ofício, tesoura, cola, borracha e caixa de 

caneta hidrocor, que dependendo da forma como o aluno a utilizou, podia se 

transformar também em variável.                                        

              Os materiais constituintes da caixa de ferramentas permitiram aos alunos 

estabelecerem comparações diversas, viabilizando a utilização de unidades de 

medida não convencionais na resolução das questões contidas na seqüência didática, 
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assim como a formulação de estratégias diversificadas na busca da solução dos 

conflitos de ordem cognitiva que surgiam.  

    A seqüência didática aplicada aos alunos consta de um módulo que 

compreende um pré-teste, seguido de uma intervenção e um pós-teste. Antes da 

aplicação da seqüência nos alunos, os professores das turmas dos 4º e 5º anos foram 

orientados, em encontros com uma carga horária de 10 horas. 

 

2.1.1 Apresentação e vivencia das seqüências didáticas com o professor:  

 

           Esta etapa se propôs a formar o professor como participante de nossa 

pesquisa. Nesse momento, as professoras tiveram contato com nosso material, para 

discutirmos sobre alguns limites de sua formação e a superação de possíveis 

dificuldades de aprendizagem, observados a partir da vivência do pré-teste, das 

sessões do módulo e do pós-teste.  

  A caixa de ferramentas também foi trabalhada com as professoras para que 

tivessem condição de compreender as questões referentes ao uso das ferramentas 

e posterior orientação dos alunos. Outro instrumento fundamental na análise, além 

do protocolo do aluno, foi à ficha de observação. Nela os observadores registraram 

dados sobre o processo de construção do aluno. 

 

 

2.2  COLETA DE DADOS 

 

 

 2.2.1 Estudo preliminar 

 

 Nessa etapa de análise preliminar, foi montado um estudo piloto dos 

instrumentos (testes e seqüência) que foram utilizados no experimento. Os sujeitos 

dessa testagem foram alunos do 4º ano da escola supracitada. Essa fase visou 

“prever” o comportamento dos sujeitos na interação com os instrumentos e, em que 

medida, cada etapa da seqüência permitiu responder às questões levantadas em 

nosso estudo. 
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2.2.2 Pré-testagem 

 

           Essa etapa se destinou a uma avaliação diagnóstica dos sujeitos que 

representaram o recorte considerado na intervenção. Para tanto, foi realizado um 

pré-teste composto por cinco questões, portando sobre as idéias de contorno e 

perímetro. Esse pré-teste serviu para perceber os conhecimentos do aluno antes da 

aplicação da seqüência e, numa etapa posterior, nos ajudou a verificar os efeitos 

dessa aplicação, a partir de uma análise comparativa dos dados. A aplicação do pré-

teste foi realizada em um dia letivo antes da aplicação da seqüência, para que o 

trabalho tivesse uma continuidade próxima. 

 

2.2.3 Intervenção com a seqüência didática 

 

   A seqüência didática teve por objetivo levar os alunos à construção do 

conceito de perímetro enquanto grandeza de comprimento. A resolução das 

atividades do Módulo foi viabilizada pelas ferramentas contidas na caixa de 

ferramentas. A seqüência é composta de seis sessões que se baseiam em 

atividades sem a utilização de unidades usuais. 

 Com o intuito de evitar confusões entre grandezas e medidas, as atividades 

foram iniciadas por situações em que os alunos não puderam trabalhar com o 

quadro numérico. Posteriormente, foram trabalhados a nomeação de grandezas, o 

uso das grandezas usuais e o cálculo de medidas. 

  A aplicação da seqüência se deu em oito dias letivos, incluindo o pré-teste e 

o pós-teste. Os quais foram aplicados com a finalidade de se realizar um estudo 

comparativo, visando observar em que medida a seqüência didática modificou a 

concepção dos alunos. 

  
 2.2.4. Instrumentos e Análise Preliminar 

            A seqüência didática trabalhada constou de um Módulo composto de seis 

sessões de aprendizagem cada um.  A resolução de cada uma dessas sessões 

apresentou três momentos distintos, que se complementaram para a realização dos 

objetivos propostos.      
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            O primeiro momento foi a orientação, por meio de leitura e explicação das 

atividades, que visou deixar o aluno compreender o que precisava fazer. 

O segundo momento foi à realização das atividades. Os alunos criaram 

estratégias de resolução e as desenvolveram. Durante essas atividades surgiram 

conflitos cognitivos de diversas ordens. Ao resolverem as atividades foi solicitado 

aos alunos que registrassem o instrumento da caixa de ferramentas  que foi utilizado 

na atividade. 

O terceiro momento foi o debate no qual ocorreu à apresentação das duplas 

explicitando suas estratégias de resolução e discutindo sobre elas no grande grupo. 
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 3  O EXPERIMENTO 
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3.1. ELABORAÇÃO E ANÁLISE DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA: 

 

 

Esta seqüência foi estruturada a partir dos pressupostos teóricos apresentados 

em nossa fundamentação teórica. Dispõe-se a trabalhar inicialmente com situações 

de aprendizagem que visem à distinção entre os três pólos, geométrico, de grandeza 

e numérico, propiciando dessa forma a passagem eficaz de um pólo a outro. Para 

que seja realizado esse trabalho, existiu uma programação temporal que fez com 

que cada sessão tivesse um sentido importante para o aluno, necessário para a 

construção do conceito de perímetro, evitando as dificuldades de aprendizagem 

citadas em nossa base teórica. 

 A nossa análise levou em conta aspectos qualitativos e quantitativos dos 

registros realizados. Os documentos analisados foram os registros nos protocolos 

contendo as atividades das sessões resolvidas pelos alunos, às fichas de utilização 

de ferramentas e as fichas de observação dos alunos, assim como outras 

observações registradas durante a vivência das sessões. Inicialmente, fase em que 

prevalecem aspectos quantitativos da análise, foram construídas tabelas com os 

resultados obtidos nos protocolos resolvidos dos alunos e nas fichas de utilização de 

ferramentas.  Logo após, os dados obtidos foram tratados a partir do olhar de nossa 

fundamentação teórica e informações contidas nas fichas de observação e 

anotações ocorridas durante aplicação da seqüência. 
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4   RESULTADOS 
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4.1 APRESENTAÇÃO  

 

O módulo foi composto de seis sessões que foram vivenciadas durante seis 

encontros de, em média, duas horas, e mais dois encontros destinados à realização 

do pré-teste e pós-teste. Cada sessão é composta por uma ou mais atividades que 

os alunos resolveram em suas duplas, na ocasião da aplicação do módulo.  

O módulo teve como objetivo mais importante levar o aluno a fazer a distinção 

entre o pólo geométrico, de grandezas e numérico. Para isso foram exploradas 

situações em que os alunos não trabalhariam com o pólo numérico, desta forma, 

sentiriam a necessidade de estabelecer padrões não convencionais de medidas, 

para realizar as medições necessárias, utilizando quando possível, as ferramentas 

contidas na caixa de ferramentas. Essas situações tiveram o objetivo de fazer os 

alunos perceberem o pólo das grandezas e, evitando a ocorrência do “atalho 

epistemológico”, citado por Barbosa (2002). 

Apresentaremos, a seguir, as seis sessões e o pré/pós-teste que constituem o 

módulo e as suas respectivas análises preliminar e de resultados.  

 

 
Sessão-1 

 

 

Denominada “a piscina”, a primeira sessão teve como objetivo a comparação 

de comprimentos de segmentos de retas e de linhas curvas, fazendo o aluno 

perceber que linhas curvas também podem ser medidas assim como os segmentos 

retos, dificuldade comum de aprendizagem entre nossos estudantes e citada em 

nossa justificativa. 

 A primeira da atividade da sessão explora a comparação de caminhos na 

forma de linhas retas, entretanto o caminho não é dado, os alunos devem sugeri-lo. 

A segunda é uma atividade que explora situação de comparação de linhas curvas, a 

partir de um único referencial, a escada. Na terceira atividade novamente a situação 

é de comparação de linhas curvas, entretanto a partir de dois referenciais. Na quarta 

atividade os alunos irão se deparar com uma situação onde deverão apontar o 

caminho mais curto, entretanto terão que optar por um caminho em linha reta ou 

pelo contorno, em linha curva. 
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1ª ATIVIDADE 

 
 
 
 

A PISCINA 
 

 O desenho abaixo representa uma piscina que possui uma escada e um 

escorrego. Paulo, Lúcia, Ana e Pedro estão na borda dessa piscina. Baseado nesse 

desenho, responda às questões que se seguem. É importante que você utilize sua 

caixa de ferramentas, para ajudá-lo na busca das respostas. 
 

 

 
Ana Escada

Pedro

Escorrego

Lúcia

Paulo

 
 

 

 

 
1) Nadando em linha  reta, quem está mais próximo da escada? 

 (    )  Lúcia      

 (    ) Pedro 

 (    ) Os dois caminhos têm o mesmo comprimento. 

Explique:________________________________________________________________________________ 
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Análise preliminar 
 
 

A primeira atividade traz proporciona ao aluno a oportunidade de comparar 

segmentos de reta numa situação não muito convencional. Parte-se da figura não 

poligonal, que representa uma piscina. O objetivo do trabalho é determinar a menor 

distância (medida) entre dois pontos dados, em duas situações, e comparar seus 

resultados. Para isso o aluno terá que medir por dentro da piscina, considerar o 

percurso como se estivesse nadando na piscina em linha reta e não pela linha de 

contorno. Embora a medida necessária a ser trabalhada seja a medida de um 

segmento de reta, o contexto traz uma figura com trechos retos e curvos, muito 

pouco utilizada nas salas de aula de matemática.  
  A atividade foi realizada com o auxílio da caixa de ferramentas, uma ficha de 

trabalho, que contém trechos retos e curvos. Em relação ao uso das ferramentas, 

esperamos nos deparar com a escolha da régua para medir segmentos de reta, que 

segundo nosso referencial teórico é o instrumento privilegiado nas salas de aula de 

Matemática (CÂMARA, 1999. p.4), e barbante quando a medição tratar de linhas 

curvas, por se tratar de uma ferramenta bastante conhecida, flexível e manipulada 

por todos os alunos no dia-a-dia. 

  Espera-se ainda que a atividade ofereça situações que viabilizem a 

superação do obstáculo de que comparar grandezas é comparar números, tentando 

desconstruir a passagem “precoce” do quadro de grandezas, pelo aluno, para o 

quadro numérico, como conjecturava Douady & Perrian Glorian, e Barbosa (2007). 

 Salientamos que todas as atividades dessa sessão são baseadas na figura da 

piscina, apresentada no protocolo do aluno. 

 
Análise dos resultados 

 
Tabela 1 – Resultados da atividade 1- Sessão 1  

 

  Lúcia Pedro 
(Resposta correta) 

O dois caminho tem o mesmo 
comprimento 

4º 
ano 

Freqüência 1 6 Não havia a opção Percentual 14,3% 85,7% 
5º 

ano 
Freqüência 0 5 2 
Percentual 0 71,4% 28,6% 
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A dificuldade de leitura foi um fator que prolongou o tempo de resolução 

previsto para todas as atividades da sessão, nas duas turmas. Entretanto, esse fato 

não comprometeu a compreensão geral da questão. Houve uma modificação na 

atividade para o 5º ano nas opções de resposta. Foi acrescentada a alternativa “os 

dois caminhos têm o mesmo comprimento” devido ao fato de que na aplicação da 

sessão do 4º ano, duas duplas reclamaram a falta da opção de resposta. Essa 

modificação na consideração das alternativas de resposta mostra de forma clara 

uma quebra de contrato firmado no início da aplicação da seqüência, pelo fato de 

não ter sido prevista a opção de que os caminhos poderiam ter o mesmo 

comprimento.  

O índice de acertos foi de aproximadamente, 85,7% para o 4º ano e 71,4% 

para o 5º ano. O enunciado da questão estava claro. De forma geral os alunos 

utilizaram sobreposição de ferramentas como régua e barbante, para a resolução da 

atividade. Essa estratégia consiste em se colocar uma ferramenta sobre o desenho 

realizar medições, e posteriormente, transferir essas medidas do desenho para a 

ferramenta por meio de algum tipo de marcação. 

Esperava-se que os alunos recorressem à régua, por se tratar de um 

instrumento privilegiado nas aulas de Matemática para medir segmentos de reta, já 

que a atividade tratava de um segmento de reta. Esse fato ocorreu apenas no 5º 

ano, em que cinco duplas utilizaram a régua e duas duplas o barbante. 

No 4º ano, apenas uma dupla utilizou a régua, enquanto três duplas utilizaram 

canudinhos de plástico. Acreditamos que a utilização desse material pelos alunos se 

deu por que eles não tinham a prática de medir segmentos com régua.   

Entre as estratégias utilizadas, os alunos de uma das duplas do 5º ano 

cortaram um pedaço de barbante, mediram a distância de Lúcia à escada por dentro 

da piscina e com o mesmo pedaço realizaram a outra medição, também por dentro 

da piscina; em seguida, compararam as marcações no mesmo barbante. Nessa 

estratégia, os alunos articularam corretamente medições, comparações e posterior 

verificação. 

Três das duplas do 4º ano mediram as distâncias com lastex, optaram pelo 

caminho nadando reto por dentro da piscina, logo após, compararam os resultados 

com pedaços cortados. Embora tivessem escolhido uma estratégia adequada, não 
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perceberam que o lastex era uma ferramenta inadequada devido à variação de 

comprimento que apresenta.  

Outras três duplas de alunos do 4º ano mediram com palitos de churrasco / 

canudinho marcaram e cortaram, mediram novamente com canudinho/palitos de 

churrasco, cortando seus pedaços, comparando-os e colando-os para registro de 

suas respostas. A escolha da ferramenta foi adequada por se tratar de segmento de 

reta, a pouca ou não flexibilidade veio a contribuir para a solução da atividade. 

Verificamos que os alunos precisaram de dois pedaços, um de cada medida para 

comparar, ao contrário dos alunos de uma dupla do 5º ano que preferiram realizar 

marcações em apenas um pedaço de barbante, graduado pelos próprios alunos. 

 Uma das duplas do 5º ano iniciou as medições com um lápis grafite, 

acessório da caixa de ferramentas, como ferramenta, para realizar as medidas, 

sobrepondo-o à figura e marcando-o, logo após utilizou o barbante para confirmar 

sua resposta. 

Cinco duplas do 5º ano utilizaram a régua para marcar as medidas de Lucia 

até a escada e de Pedro até a escada. Um dos alunos de uma dessas duplas 

observou que precisava da régua para medir porque em sua caixa de ferramenta 

estava faltando, alegava que “para medir linha reta, precisamos de uma régua”. 

Logo em seguida, utilizaram também o barbante esticado para medir as distâncias 

em linha reta, marcaram e compararam os resultados. 

Verificamos que no 4º ano, as duplas normalmente recorriam a uma única 

ferramenta e, quando a dúvida persistia, experimentavam outra, fato observado com 

apenas uma dupla do 5º ano. 

 Os alunos das duas turmas, em geral, não questionaram a ausência de 

números e, nem fizeram referência ao uso dos mesmos, com exceção de uma dupla 

que ao verificar a falta de graduação da régua a marcou, mas no momento de sua 

utilização, decidiu utilizar outra ferramenta (o barbante) que lhes desse mais 

segurança. Como houve a utilização do lápis como ferramenta para medição no 

momento da aplicação do pré-teste, consideramos que esta opção, por cumprir o 

papel das ferramentas, fosse registrada no protocolo de resolução dos alunos. 

O lastex foi utilizado por 3 duplas do 4º ano, contudo todas elas acertaram a 

questão porque os alunos procuraram não esticar o lastex.  Em suas 

experimentações de medição, os alunos perceberam que esticando o lastex o 

resultado fica diferente.  Em um dos grupos houve confronto de pontos de vista, 
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prevalecendo à idéia de alteração da medida causada pelo instrumento (lastex) 

esticado. 

Um dado importante de se considerar é que algumas medições ficaram 

aproximadas porque as ferramentas apresentam margens de erro consideráveis. 

As explicações dos alunos do 4º ano foram lógicas e sucintas, variaram 

apenas as palavras, entretanto retrataram exatamente as respostas dadas “Porque 

Lúcia tava mais próximo”, “Porque ele (Pedro) tava mais perto”, “Porque a gente 

acha o mais perto que tem”, se referindo a Pedro, “Porque Pedro estava mais perto 

da escada”, “Pedro é o mais próximo que tem”, “Porque o caminho de Pedro é mais 

curto” e “Eu medi e deu Pedro”. Percebe-se que embora os termos utilizados “mais 

próximo”, “mais perto” e “mais curto” demonstrem que os alunos já vivenciaram 

outras situações em que se precisa estabelecer essa relação de comparação, o tipo 

da explicação é sempre pragmática, se baseia nos fatos.  

 A expressão “eu medi e deu Pedro” aponta que uma das duplas do 4º ano 

mediu de fato as duas distâncias e, logo após, comparou as medidas e verificou que 

a distância de Pedro a escada era mais próxima.  

 È importante perceber que há nesse momento uma discriminação visual, que 

extrapola a simples observação visual, pois houve ação do aluno para distinguir 

quem é maior ou menor, ele colocou um pedaço de barbante junto do outro para 

compará-los. Segundo Barbosa (2007) a visualização ocorrida é uma operação 

cognitiva complexa que mobiliza outros conhecimentos, como é o caso da 

observação, da representação, da comparação, entre outros.   

 As cinco primeiras respostas do 5º ano apresentaram um texto um pouco 

mais elaborado e mais contextualizado que o do 4º ano, possivelmente, devido à sua 

maior experiência com a escrita. Foram elas: “Pedro estava mais perto da escada do 

que Lúcia”, “Porque Lúcia está mais longe um pouco que Pedro”, “Porque eu medi 

com a régua e vi que Pedro está mais perto”, “Porque Lúcia está muito perto do 

escorrego e Pedro da escada”, “Porque ele está mais perto da escada”. Dentre as 

respostas corretas, apenas uma dupla indicou a estratégia e a ferramenta utilizada, 

as outras, como no 4º ano, tiveram respostas que não demonstravam o processo 

ocorrido.  

 Das duas respostas incorretas, que supõem que as medidas sejam iguais, 

uma “Os dois estão na mesma medida”, apontava para um fato sem a explicação, 
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omitindo como foi realizada a comparação, e a outra “Eu acho que os dois irão 

dobrar uma curva”  faz uma suposição  que podemos classificar  de muito distante 

do pretendido.  

 A atividade foi de fácil resolução para as duas turmas, os alunos conseguiram 

mobilizar estratégias adequadas, manuseando as ferramentas, de uma forma geral, 

corretamente.  As duplas do 4º ano que utilizaram o lastex elaboraram estratégias 

lógicas, entretanto apenas uma delas percebeu a inadequação da ferramenta devido 

à sua elasticidade. Ao utilizarem as estratégias de comparação os alunos 

trabalharam a grandeza comprimento, ou seja, se situaram no quadro das 

grandezas, viabilizando assim a compreensão do conceito de medida. Observamos 

também a interferência dos conhecimentos prévios dos alunos das duas turmas 

durante o processo de escolha das ferramentas e das estratégias para a resolução 

da atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

Atividade  2 
  
 
2) Seguindo o contorno da piscina, quem está mais perto da escada? 

(    ) Lúcia   

(    ) Pedro  

(    ) Os dois caminhos têm o mesmo comprimento. 

Explique:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
Análise preliminar  
 
 
 A segunda atividade traz para o aluno a oportunidade de comparar as 

medidas de linhas curvas. A idéia do trabalho é levar o aluno a comparar duas 

medidas correspondentes a pedaços do contorno. Para isso, ele deverá medir os 

percursos pela borda da piscina diferentemente da atividade anterior. Essa mudança 

de situação em relação à atividade anterior poderá induzir o conflito na dupla, e esta 

deverá estar atenta ao fato da medição ter que ser realizada pela borda.   

 Em relação ao uso das ferramentas, esperamos a preferência pelo uso do 

barbante para medir os percursos, já que se trata de linhas curvas, porque além de 

se moldar perfeitamente ao contorno, a ferramenta já é bastante conhecida e 

manipulada por todos os alunos. O fio de telefone, apesar de ser uma ferramenta 

flexível é pouco conhecida no dia a dia dos alunos, por essa razão não deverá ser a 

preferida pelos alunos. 

 Espera-se ainda que a atividade também propicie a superação de algumas 

dificuldades detectadas pelas avaliações externas como confundir grandeza com a 

medida dessa grandeza, causada pela idéia de que comparar grandezas é comparar 

números, e ajude a desconstruir essa passagem “precoce” do quadro de grandezas 

para o quadro numérico, como conjectura os autores Douady & Perrian Glorian 

(1998), e Barbosa (2007). 
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Uma outra contribuição que traz a atividade é colocar a dupla de alunos diante 

da situação de medir linhas curvas, situação não muito comum na sala de aula de 

Matemática, já que polígonos têm a predominância nas situações promovidas.  

Esperamos que essa situação (medir linhas curvas), atrelada a mudança de contexto 

em relação à questão anterior (medir linhas retas), seja geradora de conflito 

cognitivo para os alunos. 

 
 
 

Análise de resultados 
 
 

Tabela 2: Resultados da atividade 2 - sessão 1  
 

 
Turma 
 

 
Opção 
de resposta 
 

 
Lúcia  

 
Pedro 

 

Os dois caminhos 
tem o mesmo 
comprimento. 

(resposta esperada) 
 
 4º ano 

 
Freqüência  
 

 
1 

 
6 

 
0 
 

 
% 

 
14,3% 

 
85,7% 

 
 
0 

 
 
 
5º ano. 
 

 
Freqüência 
 

 
0 
 

 
4 

 
3 

 
         % 

 
0 

 
57,2 

 
42,8 

 
 
 Houve um erro na colocação das alternativas para a resposta da atividade no 

4º ano.  Não havia uma opção sugerindo que Lúcia e Pedro estivessem a uma  igual 

distância em relação à escada, caminhando pela borda da piscina, resposta correta 

da atividade. Para o 5º ano fizemos a correção da alternativa reivindicada pelos 

alunos do 4º ano. 

No 4º ano, não houve acertos em conseqüência do erro da formulação da 

questão, pois não havia como o aluno optar pela alternativa correta, alternativa que 

faltava. Desta forma os alunos foram induzidos a deixar que a influência do aspecto 

visual definisse suas respostas e, nesse caso, Pedro seria a resposta escolhida, 

influenciada também pela resposta (Pedro) da atividade anterior. 

Na turma do 5º ano, o percentual de erro foi de cerca de 57%. A mudança de 

contexto entre essa atividade e a anterior que exigia a medida de segmentos de reta 
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para outra que exigia a medida de uma parte do contorno, ocasionou a instabilidade 

observada, como havíamos previsto em nossa analise prévia. Outra dificuldade da 

questão foi que, no momento da medição, os alunos não conseguiram ajustar a 

ferramenta ao formato da curva ocasionado tanto pela quantidade de mãos 

envolvidas como pela flexibilidade da ferramenta escolhida. Os alunos tiveram 

dificuldade também de medir as distâncias devido às curvas presentes na figura, 

esse fato levou as duplas a refazerem as medições algumas vezes. 
De forma geral, os alunos utilizaram sobreposição das ferramentas, estratégia 

que consiste em medir os segmentos apoiando-se em uma ferramenta da caixa de 

ferramentas e, posterior comparação.  Esperava-se que os alunos recorressem ao 

barbante por se tratar de instrumento mais flexível, que pudesse se moldar 

facilmente ao percurso da borda da piscina, e isso ocorreu em parte, os instrumentos 

mais utilizados foram o barbante, a régua, o lastex e o canudinho de plástico (pouco 

flexível). 

Quatro das sete duplas do 5º ano usaram a régua para medir o percurso de 

Pedro e de Lúcia, entretanto, precisaram confirmar as medidas com o barbante. É 

interessante perceber que essa mudança de comportamento surgiu devido ao 

conflito gerado pelo formato da figura. O fato de os alunos do 5º ano terem 

experiência com a ferramenta régua foi gerador desta primeira preferência, ao passo 

que tanto como o embaraço pela situação de ter que adequar a régua ao percurso 

curvo da borda da piscina, assim como a falta de graduação, levou ao abandono da 

preferência e a opção pela ferramenta barbante.  

Em uma das duplas do 4º ano, os alunos contorceram canudinhos de plástico 

e moldaram-no aos caminhos (Lúcia até a escada e Pedro até a escada) marcando 

com hidrocor, compararam os pedaços de contorno para chegar à resposta.  

A estratégia utilizada por quatro duplas, sendo duas do 4º ano e duas do 5º 

ano, consistia em fixar o barbante no ponto em que estavam às pessoas (Pedro e 

Lúcia) e pelo contorno chegaram à escada e marcaram o barbante. Repetiram o 

experimento por não encontrar a resposta, optaram pela alternativa que visualmente 

parecia mais apropriada. Duas outras duplas de alunos do 4º ano mediram 

inicialmente as distâncias com lastex de Lúcia e Pedro à escada perceberam que o 

mesmo esticava e não seria aconselhável para a medição. Resolveram experimentar 

o barbante e repetiram o procedimento com o mesmo, marcaram o barbante com o 

hidrocor e compararam.  
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Duas duplas do 4º ano e uma do 5º ano usaram o lastex. Uma das alunas de 

uma das duplas disse que “não era para esticar porque ficava diferente a medida”. 

Mediram os pedaços do contorno, cortaram e compararam  os pedaços de lastex.  

Quatro duplas do 5º ano utilizaram a régua do ponto onde estavam Lúcia e 

Pedro, acompanhando o contorno da piscina para medir os “pedaços” de contorno 

até chegar à escada. Para confirmar as medições, duas duplas mediram com um 

barbante para verificar se a resposta estava correta. 

Observamos que os alunos enfrentaram o conflito de se relacionarem com 

medições de figuras não poligonais com uma certa dificuldade, escolhendo materiais 

mais flexíveis ou não, a partir do enfrentamento sugerido pela situação da atividade. 

O barbante e a régua estiveram entre os materiais mais utilizados, confirmando 

nossas expectativas parcialmente.   

O uso da régua pelos alunos do 5º ano para medir linhas curvas foi algo 

inesperado, pois esperávamos que os alunos recorressem ao barbante. Esse 

comportamento vem mostrar a impregnação de um conhecimento antigo que ocorre 

quando o professor privilegia um instrumento de medida na sala de aula. Câmara 

(1999) alerta para o fato desse privilégio, gerar um obstáculo de aprendizagem ligado 

à questão de se utilizar apenas uma determinada ferramenta na sala de aula de 

Matemática.  

Outro fato que gerou a preferência pela régua foi o da utilização de figuras 

compostas exclusivamente de segmentos retos (polígonos) nas salas de aula, ao 

contrário do que trazia a atividade, uma figura composta de segmentos de reta e 

linhas curvas ao mesmo tempo.  

 O lastex foi utilizado por 2 duplas, gerou conflitos relacionados à 

inadequação do instrumento para medição de figuras não poligonais, com regiões 

curvas. Quando as duplas utilizaram o canudinho de plástico (material pouco flexível) 

resolveram contorcê-lo para que se adequasse ao pedaço do contorno figura da 

piscina.     

  As palavras tenderam a se repetir, retratando as respostas dos alunos do 4º 

ano “Porque ela está mais perto”, “Porque ele está mais próximo da escada”, “Nós 

achamos que foi Pedro de novo”, “Porque Pedro estava perto da escada”, “Pedro 

porque foi mais perto”, “Porque é Pedro”, “Porque Pedro está mais perto”. Apesar de 

terem realizado medições, as explicações apresentam um caráter mais pragmático 

que não explicam necessariamente a pergunta.   
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No 4º ano, houve repetição dos termos que constavam na atividade 1 “mais 

perto”, “mais próximo”. É importante salientar, que os termos utilizados, constavam 

nos enunciados das atividades da sessão. Os alunos incorporaram o vocabulário em 

seu discurso, fortalecendo a hipótese de que é necessário ter contato com situações 

de uso dos termos de uma linguagem para que haja aprendizagem dessa 

linguagem.  

“Porque é Pedro” e “Porque foi Pedro de novo” acenam, de forma discreta, 

para uma medição como forma de se chegar à alternativa, entretanto, não se 

preocupa em dizer como chegou à alternativa, apenas em evidenciar os fatos. 

Observamos que o comando pudesse ter influenciado o tipo de resposta.     

As explicações dos alunos do 5º ano se diferenciaram das explicações dos do 

4º ano, apenas na escrita mais evoluída “Eu acho que os dois irão dobrar uma 

curva”. Houve uma confusão da dupla para expressar sua explicação associando 

igualdade das medidas ao fato de “dobrar a curva”; “Porque o comprimento dos dois 

tem a mesma medida e largura.” A dupla tentou articular seus conhecimentos 

prévios sobre retângulo com o contexto, de forma incorreta “Os dois estão no 

mesmo comprimento”.  

Houve a repetição da resposta marcada, uma espécie de redundância, para 

confirmar sua resposta. “Porque ele está no contorno mais perto do que ela”. Para 

justificar porque Pedro está mais perto da escada. Percebemos nesse grupo de 

respostas apenas uma descrição dos fatos, sem acenar para como ou porque 

realizou a atividade. 

 “Porque ela está nadando pelo contorno da piscina”. Esta justificativa serviu 

para explicar que se Lúcia nadasse pelo outro caminho, estaria mais perto da 

escada, como foi pelo contorno, Pedro está mais perto da escada. “Porque eu medi 

com o cordão”, essa justificativa demonstra a utilização de uma ferramenta. “A gente 

mediu Lúcia primeiro, depois mediu Pedro e deu igual à mesma medida”. A dupla 

descreveu a ordem em que realizou as medições e o procedimento que utilizou para 

comparar. Esse grupo de respostas das duplas descreve, de forma simples, suas 

estratégias na busca da explicação para a atividade. 

No debate do 4º ano, dois questionamentos surgiram para esclarecimento em 

relação à atividade. O primeiro questionamento sobre o erro generalizado embora 

as estratégias de resolução fossem corretas e interessantes e que tudo ocorreu 

devido a uma falha nossa que influenciou negativamente, fazendo as duplas 
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optarem por uma das alternativas existentes na ficha de trabalho. Esse fato, 

entretanto serviu, no caso do 4º ano, para uma reflexão conjunta. O segundo 

questionamento se referiu à ferramenta lastex que, embora flexível, alterava o valor 

da medida quando manuseado, desta forma, inviável para se realizar medições. 
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Atividade 3 

 
 
3) Pedro deve se encontrar com Paulo, caminhando pela borda da piscina. Qual o 
caminho mais curto?  
 

(    ) Passando pela escada  

(    ) Passando pelo escorrego 

(    ) Os dois caminhos têm o mesmo comprimento. 

Explique:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
 
Análise preliminar 
 
 A terceira atividade se propõe a oferecer ao aluno uma situação de 

comparação de medidas com partes retas e linhas curvas, agora a partir de dois 

referenciais, o que aumenta o grau de complexidade da atividade em relação à 

atividade anterior.  Parte-se da observação da figura da piscina contida na ficha de 

trabalho. O objetivo da atividade é determinar o caminho mais curto entre dois 

pontos representados por Pedro e Paulo, com a opção de passar por um escorrego 

ou por uma escada, situados no contorno (borda) da piscina. Para isso, o aluno terá 

que medir pelo contorno. Mais uma vez os alunos serão colocados em uma situação 

em que o percurso possui partes retas e linhas curvas. 

 É interessante observar que nesta atividade, os alunos serão levados 

também a trabalharem implicitamente o contorno completo, unindo-se as medidas 

realizadas. 

 Em relação ao uso das ferramentas, esperamos nos deparar com a escolha 

do barbante para medir, devido ao formato do percurso e também, por ser um 

material comum no dia a dia dos alunos. Em decorrência da forma do percurso, os 

alunos podem perceber a inadequação de algumas ferramentas como a régua, o 

palitos de churrasco, e outras, demonstrando a preferência pelo barbante, tanto por 

ser um material que eles usam em seu cotidiano, quanto por sua leveza e 

flexibilidade, o que facilita a mudança de posição. 
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Análise dos resultados 
 

Tabela 3: Resultados da atividade 3 - sessão 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
Opção 
de reposta 
 

 
Passando 

pela escada 

 
Passando pelo 
escorrego 
(resposta correta) 

 
Os dois caminhos 

tem o mesmo 
comprimento. 

 

 
 
  4º ano 

 
Freqüência 

 
2 

 
4 

 
1 

 
% 

 
28,6 

 
57,1 

 
14,3 

 
 
 
5º ano. 

Freqüência  
3 

 
2 

 
2 

%  
42,8 

 
28,6. 

 
28,6 

 
 
 
 

No 4º ano, o percentual de acertos da questão foi de 57,1 %, indicando que o 

rendimento da atividade foi bom, contrariando nossas expectativas em relação aos 

erros. Todos os erros estavam relacionados ao procedimento de medição, muitas 

mãos para sobrepor os instrumentos terminaram por interferir e desencadear tais 

erros.   

No 5º ano houve uma quantidade de erros muito grande, cerca de 71,4 % 

relacionados geralmente à forma de se manusear as ferramentas. O motivo desse 

resultado é que os alunos pela primeira vez utilizaram, de forma mais evidente, 

outras ferramentas contidas na caixa de ferramentas, tinham percebido que a régua 

não era uma ferramenta adequada para medir aquele tipo de percurso.  Na atividade 

anterior, mesmo para medir linhas curvas, esses alunos em sua maioria tinham 

utilizado a régua. Estavam muito inibidos e inseguros diante da situação desafiadora 

que se apresentava como uma espécie de continuidade da atividade anterior em 

relação à complexidade.   

De forma geral, os alunos utilizaram sobreposição das ferramentas, 

mecanismo que, nesse caso, consiste em colocar a ferramenta sobre o contorno da 

figura, marcar a medida na ferramenta, para posterior comparação.   
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Constatamos nossa expectativa. O barbante foi à ferramenta mais utilizada 

por se tratar de instrumento flexível e comum no cotidiano dos alunos, que se molda 

facilmente ao percurso da borda da piscina.  Entretanto foram também utilizados, 

além do barbante, o fio de telefone e o canudinho de plástico, tanto no 4º ano como 

no 5º ano. 

Tivemos poucas diferenças entre estratégias utilizadas pelos alunos. Numa 

delas os alunos mediram de Paulo até Pedro com pedaços diferentes de barbante, 

pedaços diferentes de canudos ou pedaços diferentes de fio de telefone, passando 

primeiro pela escada e depois pelo escorrego e, finalmente compararam os dois 

pedaços. Essa estratégia foi utilizada por três duplas do 4º ano e cinco duplas do 5º 

ano. Os alunos do 5º ano explicaram que a vantagem de se usar dois pedaços de 

barbante é que facilita de comparação.  Entretanto a quantidade de erros é muito 

grande devido a problemas no processo de mensuração.  

Uma das duplas do 4º ano mediu de Pedro até o escorrego pela borda e, por 

dentro da piscina com pedaços de barbantes diferentes. Observamos que a dupla 

não compreendeu a atividade, achou que tinha sido perguntado se o menor percurso 

de Pedro até o escorrego era em linha reta ou pela borda.  

Outros alunos mediram de Pedro até Paulo e marcaram numa mesma 

ferramenta (barbante ou fio de telefone) pelos dois caminhos solicitados (se pelo 

escorrego ou pela escada) e depois compararam os resultados.  

Na turma do 4º ano as explicações foram “Porque deu no mesmo”, “Porque 

pelo escorrego”, “Porque pelo escorrego vai mais rápido do que pela escada”, 

“Porque é mais rápido”, “Porque ele achou pela escada”, “Porque ele passou pela 

escada”, “Porque deu pelo escorrego e a pessoa não se machuca”. É importante 

perceber que todas as explicações acima têm caráter descritivo dos fatos, 

enfatizando a resposta.  Uma única dupla acenou para a explicação do porque da 

resposta assinalada “A gente mediu com canudo e deu pelo escorrego”.  

 As explicações dos alunos do 5º ano tendem a reproduzir a mesma forma dos 

alunos do 4º ano, diferenciando-se pela escrita mais evoluída, como percebido 

também na questão anterior. Tivemos as explicações “Porque passando pela escada 

é longe então não. Passaremos pelo escorrego, é mais curto”, “Porque Paulo está 

mais perto da escada”, “Porque Paulo está mais perto da escada”, “Porque fica mais 

próximo de Paulo”, “Porque o comprimento pela escada é mais longo e pelo 

escorrego é mais curto”, “Porque ir na escada é menor tamanho”, “Porque os dois 
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têm o mesmo comprimento”. Todas essas, apresentam um caráter mais pragmático 

descrevendo os fatos, poupando-se da explicação de como chegaram aos fatos.  

 Apenas uma das duplas do 5º ano indicou de que forma chegou ao fato, 

afirmando “Eu medi passando pela escada e passando pelo escorrego e, deu a 

mesma medida”.  Tal afirmação indica que foram realizadas duas medições para, a 

partir delas, ser estabelecida uma comparação. Nesse processo, destacamos o 

aspecto da visualização, amparados pela discriminação visual que é responsável 

pela distinção entre maior e menor que, segundo Barbosa (2007) é uma 

manifestação que mantém uma afinidade com o campo cognitivo e, que considera 

os momentos da observação e principalmente da comparação.  

 Em relação à utilização da caixa de ferramentas, observamos que 

normalmente as duplas do 4º ano recorriam a um único instrumento, sendo 

registrado apenas um caso onde a dúvida persistia, sendo experimentado outro 

instrumento para resolver o problema.   

Os alunos do 4º ano enfrentaram o conflito de relacionarem-se com medições 

de figuras não poligonais com maturidade, escolhendo geralmente materiais mais 

flexíveis, adequados para as medições. O barbante foi o material mais utilizado, 

confirmando nossas expectativas. Quando os alunos utilizaram o canudinho de 

plástico (material pouco flexível) resolveram contorcê-lo para que se adequasse ao 

contorno da figura. Embora o fio de telefone tenha atendido à exigência de 

flexibilidade necessária para medir contornos de superfícies não poligonais, apenas 

uma dupla utilizou tal ferramenta.   

 O 5º ano nos surpreendeu pelo fato da ferramenta mais utilizada (quatro 

duplas) ter sido o fio de telefone que, que apesar de flexível e apropriado, era pouco 

conhecida pelos alunos. O barbante foi à ferramenta menos utilizada, apenas uma 

dupla a utilizou, contrariando nossa expectativa.  Outro fato importante é que duas 

duplas não usaram nenhuma ferramenta, apenas consideraram o aspecto visual. 

Nessa atividade, os alunos tiveram a oportunidade de comparar segmentos 

mistos (com partes curvas e retas) utilizando a caixa de ferramentas. Em relação à 

atividade anterior houve um avanço relativo a se oferecer ao aluno, além de 

situações de comparação de segmentos retos, situações de comparação de 

segmentos mistos, com partes curvas e retas, auxiliados pelas ferramentas. Essas 

situações de comparação exigem do aluno uma discriminação visual específica, que 

segundo Barbosa (2007) pode ser denominada de discriminação visual ativa 
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contínua, que no caso, pode ocorrer com ajuda de medianeiros (indireta) ou não. É 

importante verificar que esse trabalho de comparação intensifica a inserção do aluno 

no quadro das grandezas. 

Podemos perceber claramente a dificuldade dos alunos do 5º ano em se 

relacionar com as outras ferramentas que não fosse à régua, a falta de experiência 

causou erros relacionados ao manuseio. 
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Atividade 4 
 

                                                                                                                                                        

 
4) Quem está mais perto do escorrego? 
 (    )  Pedro 
 (    )  Paulo  
 (    ) Os dois caminhos têm o mesmo comprimento. 
 
Explique:___________________________________________________ 

 
 
Análise preliminar 
 
 A quarta atividade oferece ao aluno uma situação de comparação de medidas 

de segmentos com partes retas e curvas, agora a partir de apenas um referencial, o 

escorrego. Classificamos a atividade como de fácil resolução que, entretanto, deverá 

fazer com que o aluno sinta falta da definição do tipo de percurso que irá fazer se 

em linha reta ou não.  

 Parte-se da observação da figura da piscina contida na ficha de trabalho. O 

objetivo da atividade é determinar quem está mais perto do escorrego, se Pedro ou 

Paulo, com a opção de seguir o caminho em linha reta, por dentro da piscina ou, 

seguir pelo contorno. É importante salientar que nas duas opções citadas, quem 

está mais perto é Paulo. 

 Em relação ao uso das ferramentas, esperamos nos deparar com a escolha 

do barbante para medir segmentos devido à ferramenta tanto se adequar ao 

percurso reto como curvo, além de ser o barbante um material comum no dia a dia 

dos alunos.   
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Análise de resultados  
 

Tabela 4: Resultados da atividade 4 - sessão 1  
 

 
 
 

 
Opção 
de reposta 
 

 
Paulo 

(Resposta 
correta) 

 
 

Pedro 

 
Os dois caminhos 

têm o mesmo 
comprimento. 

 
 
4º ano 

 
Freqüência 

 
7 

 
0 

 
0 

 
% 

 
100 

 
0 

 
0 

 
5º ano 

 
Freqüência 

 
6 

 
1 

 
0 

 
% 

 
85,7 

 
14,3 

 
0 

 
. 
Análise de resultados 

O percentual de acertos da questão foi 100 % para o 4º ano e 85,7% para o 

5º ano. Este fato estava de acordo com nossa previsão, a explicação para o fato era 

que a distância de Paulo ao escorrego era menor que a de Pedro ao escorrego, 

tanto pela borda como em linha reta.  

De forma geral os alunos do 4º ano utilizaram sobreposição das ferramentas no 

protocolo do aluno e, posterior comparação de medidas, para a resolução da 

atividade.  Entretanto, nos surpreendeu o fato de duas das duplas não terem 

utilizado nenhuma das ferramentas. Outra optou por ferramenta, mas foi também 

fortemente amparada pela visualização. Observamos nesta atividade a grande 

influência da visualização citada em nosso estudo por Barbosa (2007). 

Tínhamos como expectativa que os alunos utilizassem o barbante de forma 

predominante. Porém no 4º ano, apenas duas duplas utilizaram barbante e outras 

duas, lastex. A flexibilidade tanto do barbante como do lastex justificaram a escolha. 

Quanto ao lastex, as duplas que utilizaram, esticaram a ferramenta e, por não 

esticarem a ferramenta, chegaram à resposta correta.  

No 5º ano, tivemos uma surpresa muito maior que no 4º ano, pois nenhuma 

das duplas utilizou barbante, como prevíamos. Duas duplas utilizaram canudinhos, 
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uma utilizou régua, duas utilizaram fio de telefone e, por fim as outras duas não 

utilizaram nenhuma ferramenta.   

O motivo das escolhas do canudinho e do fio de telefone como ferramenta 

para a realização da atividade, segundo explicação dos alunos da dupla, foi à 

flexibilidade (em menor grau para o canudinho) que possui a ferramenta. Uma das 

duplas que usou o fio de telefone começou a medição por dentro da piscina 

(utilizando o segmento de reta), as outras duplas iniciaram a medição pela borda da 

piscina (contorno). Este comportamento indica um movimento de busca, constituído 

pela verificação da medida pelos dois caminhos, para uma posterior comparação.  

 A dupla que utilizou a régua considerou que os percursos de Pedro ao 

escorrego e de Paulo ao escorrego fossem segmentos de reta, conseguindo assim, 

uma adequação do percurso à ferramenta e, utilizando-se da antiga proposição, 

oriunda da geometria euclidiana, que a menor distância entre dois pontos é um 

segmento de reta.   

Das duplas que não utilizaram ferramentas, uma delas errou e a outra 

acertou. Isso demonstra o problema de se utilizar a discriminação visual passiva, 

pois, se a diferença entre os dois percursos é pequena, o uso de ferramentas poderá 

auxiliar o processo de medição para garantir. Referindo-se as ferramentas como 

medianeiros, Barbosa (2007) conjectura sobre a existência uma espécie de 

modalidade da discriminação visual, no caso da escolha do aluno não utilizar tais 

ferramentas. 

 
“... há alunos que não recorreram a tais instrumentos, preferindo 

confiar apenas no aspecto visual. Nesse caso, estabeleceram a 

comparação sem agir sobre os entes; por isso essa modalidade 

foi denominada de “discriminação visual passiva” (BARBOSA, 

2007, p.82). 

 

 
 Para resolução da atividade, foram observadas seis estratégias diferentes. 

Uma dupla mediu com a régua, sobrepondo-a ao contorno da piscina. Observando 

que a mesma não era adequada para medir aquele tipo de linha, abandonou a 

ferramenta, deixando-se influenciar pela visualização. 
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Outra estratégia utilizada por duas duplas do 4º ano consistia nos alunos 

medirem as duas distâncias com pedaços de lastex diferentes, tanto pelo contorno 

como por dentro da piscina e, compararam as medidas.  

Em uma das duplas do 5º ano, os alunos mediram com régua o segmento de reta 

formado entre Paulo e o escorrego e, Pedro e o escorrego. Logo após, compararam 

as medidas. 

Duas duplas do 4º ano, utilizando lastex, mediram a parte do contorno de Pedro 

até o escorrego e, marcaram com hidrocor. Depois, fizeram o mesmo de Paulo até o 

escorrego e, logo em seguida, compararam percebendo que o resultado (Pedro) ia 

de encontro ao aspecto visual percebido. Desistiram e apelaram por refazer da 

mesma forma as medições com o barbante. 

Quatro duplas, sendo duas do 4º ano e duas do 5º ano, utilizaram apenas a 

visualização (BARBOSA, 2007), que mobilizou momentos da observação, 

verificação e da comparação,  

Outras quatro duplas, todas do 5º ano optaram por medir as distâncias entre 

Pedro e o escorrego e, Paulo e o escorrego sobrepondo o fio de telefone e o 

canudinho de plástico, cortaram os pedaços medidos e compararam.  

 
 
Comentários gerais sobre a sessão:  
 
 A sessão atingiu seu objetivo principal, os alunos puderam perceber que não 

só segmentos de reta podem ser medidos, experimentando situações onde 

precisaram, a partir de contextos pré-estabelecidos, medirem também linhas curvas. 

Desta forma, puderam trabalhar e superar obstáculo encontrado em sala de aula de 

que somente os segmentos de reta possuem comprimento (CÂMARA, 1999. p.4), 

mediado pelo uso freqüente da régua em sala de aula. 

 Constatamos inicialmente o privilégio do uso da régua, influenciado pela 

transposição didática na sala de aula do 5º ano.  Aos poucos, devido às situações 

estabelecidas, este privilégio foi sendo modificado. Esta passagem ganha nitidez 

durante a segunda atividade quando, quatro das sete duplas, utilizaram a régua para 

medir o percurso curvo. Embaraçados com a situação, os alunos foram obrigados a 

abandonar a régua e buscar outra ferramenta que os auxiliasse na resolução da 
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atividade. Esse comportamento aponta para uma evolução em torno da questão do 

uso adequado da régua a situações específicas, delineadas pelo tipo de percurso. 

         A seqüência proporcionou momentos importantíssimos de mudança de 

comportamento e evolução para o 5º ano. Na ultima atividade, só uma dupla ainda 

insistiu em medir linhas curvas com a régua. A influência dos outros pares e a 

situação didática foram decisivos para a mudança de comportamento. 

 Outro fator importante relacionado à régua foi o fato de ela não ter graduação.  

Na 4º ano apenas um aluno se deu conta do fato, enquanto no 5º ano três duplas 

reclamaram a falta.  

 Em geral, poucos alunos sentiram ausência dos números para a 

representação das medidas apresentadas. Segundo Câmara (1999) é comum 

encontrarmos alunos estabelecerem que, na ausência de números, não existem 

grandezas, o que leva à concepção de que o único jeito de comparar grandezas é 

comparando números.  Em nosso trabalho podemos observar que, de forma geral, 

os alunos associaram a idéia de medida ao espaço delimitado pela ferramenta 

utilizada. Acreditamos segundo referenciais teóricos de nosso estudo, que esta 

compreensão do conceito de medida pode contribuir para que o aluno, 

paulatinamente, estabeleça as relações necessárias entre os quadros de grandeza, 

geométrico e numérico.  

 O lastex promoveu, no 4º ano, alguns conflitos de aprendizagem relacionados 

à inadequação da ferramenta para medições. Algumas duplas dessa turma 

insistiram em sua utilização por diversas vezes. No 5º ano os alunos descartaram o 

uso do lastex já na apresentação da caixa de ferramentas. Podemos constatar pelo 

fato de que em nenhuma das atividades do 5º ano houve a utilização, apesar de sua 

flexibilidade.  

 Durante todas as atividades das sessões, algumas duplas tiveram dificuldade 

em manusear as ferramentas devido à confusão causada por muitas mãos. Barbosa 

(2007) prevê em seus estudos os erros causados pelas ferramentas, identificadas 

em seu estudo como mal uso de medianeiros.  
 Observamos ainda a incorporação de novas palavras como comprimento, 
medida, contorno, curto, comprido no universo lingüístico dos alunos. Esse 

processo se deu devido ao uso sistemático, tanto da seqüência quanto pela 

insistência na utilização do termo por parte do aplicador da seqüência. 
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A SEGUNDA SESSÃO 
 

 

Denominada “Os envelopes”, a segunda sessão teve como objetivo levar os 

alunos a medir as alturas (segmentos escondidos) e os lados de triângulos, e 

compará-los com os lados do retângulo. 

 Para a realização das atividades, ficou estabelecida a seguinte convenção, 

um triângulo “cabe exatamente” em um envelope se for possível colocá-lo de 

maneira que ele não balance dentro do envelope, ou seja, a altura do triângulo 

coincida com a altura do retângulo, que é representado pelo envelope. Da mesma 

forma, fica posto que se um triângulo “cabe não exatamente”, a sua altura é menor 

que a do retângulo e, por conseguinte, se o triângulo “não cabe”, a sua altura é 

maior que a altura do retângulo A ilustração abaixo mostra exemplos das três 

situações. 

 

 

                              +                                       = 

    

 Triângulo                           Envelope                          Cabe exatamente 
 
 
 

                                                                          =            

                          + 

  

Triângulo                       Envelope                        Cabe não exatamente 
 
                            

 

 

                           +                                               = 

 

Triângulo                            Envelope                                  Não cabe 
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Atividade 1 

  

Usando essa convenção, em cada uma das duas folhas seguintes, diga, para cada 

um dos envelopes, se o triângulo “cabe exatamente”, “cabe não exatamente”  ou 

“não cabe” no envelope 
TRIÂNGULO 

 
ENVELOPES 

Retângulo - 1 Retângulo - 2 

 

 
Resposta_____________________ Resposta:_____________________ 
 

 

Resposta________________________

 
 

Retângulo - 3 
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TRIÂNGULO 

 
ENVELOPES 

Retângulo - 4 Retângulo - 5 

 
 

Resposta: ______________________ Resposta: ______________________ 

Retângulo - 6 

Resposta:______________________ 
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Análise preliminar: 
 

 Os triângulos da atividade foram colocados em posição não prototípica, 

para que o aluno pudesse medir todos os seus lados na posição que desejar. Os 

envelopes também deverão ser dispostos em posições que dificultem a visualização 

do aluno de apoiar o triângulo sobre seus lados. 

Na tentativa de se estabelecer conflitos e impedir que os alunos reconheçam 

visualmente os bons envelopes, adotamos as medidas dos lados do triângulo 

(8,0cm; 7,5cm e 5,5 cm) e de suas alturas (5,0cm; 5,3cm e 7,2cm) com valores 

bastante próximos. 

Nossa primeira hipótese de estratégia que os alunos podiam adotar é 

comparar os lados do triângulo com os lados do envelope, um a um. Outra 

possibilidade seria que os alunos tentassem transportar o triângulo para dentro dos 

envelopes por meio, também, da medida dos seus lados; nesse caso, haveria uma 

reprodução do triângulo dentro do envelope. Acreditamos que o fato dessa atividade 

tratar de figuras poligonais (triângulos e retângulos) levará o aluno a privilegiar a 

régua, que tanto o auxiliará a medir os segmentos de reta, quanto no transporte de 

medidas para comparação. 
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Análise dos resultados: 
Tabela 5: Resultados da atividade 1 - sessão 2  

 
      Envelope 1 

 4º ano 5º ano 
 N° duplas  % N° duplas % 
Cabe exatamente  2 28,6 3 42,85 
Cabe não exatamente 3 42,8 3 42,85 
Não cabe (Resposta correta) 2 28,6 1 14,3 
 

Envelope 2 
 4º ano 5º ano 
 N° duplas % N° duplas % 
Cabe exatamente (Resposta correta) 5 71,4 4 57,1 
Cabe não exatamente 1 14,3 1 14,3 
Não cabe 1 14,3 2 28,6 
 
 
 
Envelope 3 
 4º ano 5º ano 
 N° duplas % N° duplas % 
Cabe exatamente 0 0 2 28,5 
Cabe não exatamente 4 57,1 5 71,5 
Não cabe  (Resposta correta) 3 42,9 0 0 
 

Envelope 4 
 4º ano 5º ano 
 N° duplas % N° duplas % 
Cabe exatamente (Resposta correta) 4 57,1 3 42,8 
Cabe não exatamente 1 14,3 1 14,3 
Não cabe   2 28,6 3 42,9 
 

Envelope 5 
 4º ano 5º ano 
 N° duplas % N° duplas % 
Cabe exatamente  4 57,1 3 42,8 
Cabe não exatamente(Resposta correta) 1 14,3 1 14,3 
Não cabe   2 28,6 3 42,9 
 

Envelope 6 
 4º ano 5º ano 
 N° duplas % N° duplas % 
Cabe exatamente  2  2 28,6 
Cabe não exatamente 1  0 0 
Não cabe  (Resposta correta) 4 57,1 5 71,4 
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O índice médio de acertos da atividade foi baixo, de aproximadamente 39,7%, 

salientando-se que o desempenho médio do 4º ano (46,2%) foi melhor que o do 5º 

ano (33,3%), em todos os seis casos. Houve a necessidade de se explicar muitas 

vezes as três situações (cabe exatamente, cabe não exatamente e, não cabe). 

Percebemos que mesmo com as dificuldades existentes de compreensão, os alunos 

ficaram bastante envolvidos e fascinados com as atividades da sessão. Os alunos 

do 4º ano manipularam o material contido na caixa de ferramentas exaustivamente. 

A ferramenta mais utilizada entre elas foi à régua, por se tratar de polígono, figura 

em que os lados são segmentos de reta. 

As respostas obedeceram à lógica prevista. O envelope 1 tinha lado menor 

próximo, entretanto maior 0,5 centímetro que a medida da altura do triângulo, o que 

definia o motivo pelo qual o triângulo não coube no envelope, mas visualmente ficou 

difícil diferenciar. Entretanto, analisando as respostas dos protocolos, verificamos 

que os alunos, embora tenham observado a diferença, confundiram idéia de “não 

cabe exatamente”, com a de “não cabe”, mesmo depois de muitas explicações. Daí 

decorre a resposta de 42,8 % das duas turmas na alternativa “não cabe 

exatamente”.  

O erro causado pela confusão entre as idéias de “não cabe exatamente”, e 

“não cabe” na compreensão, ocorrido no envelope 1, fica mais visível no envelope 3, 

quando todos os alunos do 5º ano erraram a classificação; aproximadamente 71% 

desses alunos afirmaram que o triângulo ”cabe não exatamente”, no lugar de “não 

cabe”.  A confusão gerada não era prevista, mas ocorreu em decorrência do termo 

”não” existente na convenção ”cabe não exatamente”, que na compreensão dos 

alunos serviu para enfatizar a negação. 

O envelope 5, por estar em uma posição vertical, diferente das demais,  muda 

o foco visual dos alunos que estavam acostumados com a posição horizontal.  

Acreditamos que a mudança de posição para o eixo vertical tenha dificultado a 

resposta e o percentual das duas turmas tenha sido muito baixo, cerca de 14,3%, ou 

seja, só uma dupla de cada turma acertou a classificação desta atividade. 

Poucos alunos perceberam a necessidade de se medir alturas para que fosse 

possível verificar quais das três situações seriam contempladas em cada item da 

atividade. A estratégia mais comum foi a de se medir os lados dos triângulos e 

retângulos (envelopes) para uma posterior verificação e comparação. Os envelopes 
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em que observamos a maior presença de erros foram os de numeração 1 e 3, 

ambos enquadrados na idéia de “não cabe”. 

A posição não prototípica do triângulo favoreceu alguns alunos a 

experimentarem diversas posições para acomodarem o triângulo nos envelopes, 

como havíamos previsto na análise preliminar.  

Algumas estratégias foram observadas, no trabalho das duplas, relacionadas 

à sobreposição das ferramentas, à visualização e à construção do triângulo. 

Verificamos que quatro duplas do 4º ano optaram por reconstituir o triângulo com 

canudos de plástico, reproduzindo-o. Esse comportamento está relacionado ao uso 

de materiais concretos na rotina de sala de aula desses alunos. Já os alunos do 5º 

ano demonstraram a forte influência da régua estabelecida pelo contrato didático e 

reproduzida em outros momentos.  

Dois alunos mediram o contorno das figuras com canudos, barbante ou fio e, 

para terminar, realizaram comparações usando a visualização. Essa estratégia foi 

utilizada por apenas uma dupla do 4º ano, não houve registro de utilização dessa 

estratégia pelos alunos do 5º ano. A utilização dessa estratégia, não prevista, levou 

os alunos ao erro.  Na verdade, a medida do perímetro realizada não ajudou em 

nada. A visualização mobilizou observação, verificação, comparação, entre outras 

modalidades sem auxílio de ferramentas, conhecidas por Barbosa (2007).  A dupla 

referida utilizou a estratégia para os seis envelopes.  

Numa outra estratégia, os alunos mediram os lados do triângulo com um 

canudo inteiro, dobrando-os na posição dos vértices e unindo-se os três lados, 

reproduzindo o triângulo com esse canudo. Repetiram o procedimento com o 

cordão. Compararam inicialmente os dois resultados e, em seguida, compararam os 

seus lados com os lados do retângulo. Este procedimento não os convenceu, pois o 

triângulo formado sempre mudava de posição ou forma. Então, cortaram três 

pedaços de canudos com o mesmo tamanho dos lados do triângulo, construíram 

figura e tentaram “acomodá-la” no envelope, utilizando sobreposição. Duas duplas 

do 4º ano e uma do 5º ano utilizaram essa estratégia. Esse procedimento se repetiu 

nos outros envelopes para todas as duplas. Alguns alunos utilizaram conceitos em 

ação, provocados pelas escolhas na elaboração da situação da atividade, ou seja, 

na tentativa de acomodar o triângulo nos envelopes, experimentaram colocar o 

triângulo em diversas posições diferentes e desta forma, indiretamente, acabaram 
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por medir lados e altura do triângulo na tentativa de acomodar os triângulos nos 

envelopes. 

Outra estratégia observada consistiu em os alunos construírem um triângulo 

de pedaços de canudo e um cordão por dentro dos canudos, com as mesmas 

medidas do triângulo proposto na atividade. Compararam a medida de seus lados 

com as medidas do retângulo. Finalizaram fazendo conferência com a régua. Esta 

comparação permitiu que os alunos chegassem a suas respostas nas seis situações 

de envelope. A construção permitiu aos alunos que girassem o triângulo com mais 

facilidade experimentando diversas posições, sem acenar para as posições 

prototípicas veiculadas nos manuais escolares. Este procedimento fez com que os 

alunos, acomodassem o triângulo aos envelopes e, medissem as alturas do 

triângulo. Essa estratégia foi adotada por duas duplas do 4º ano e duas duplas do 5º 

ano para os seis envelopes 

Numa outra estratégia, os alunos mediram os lados do triângulo com 

cordão/régua, palitos de churrasco/lápis e, em seguida, compararam com os lados 

dos retângulos (envelopes). Nesta estratégia não foi identificada à tentativa de se 

medir comprimentos que não estivessem explícitos, ou seja, não foram medidas as 

alturas. Essa estratégia levou as duplas a errarem a atividade, pois, as alturas dos 

triângulos não coincidiam com os lados dos retângulos, sempre teria que haver uma 

inclinação do triângulo para verificação de encaixe. Observamos que os alunos não 

perceberam que o triângulo estava em posição inclinada, acharam que o triângulo 

tinha um dos lados na vertical, coincidindo com a largura do retângulo. Duas duplas 

do 4º ano e quatro duplas do 5º ano utilizaram a estratégia.  É interessante observar 

que essa estratégia foi a mais utilizada pelos alunos do 5º ano e, sempre 

acompanhada da utilização da régua sobreposta, assim como realizada a verificação 

com palito de churrasco ou lápis.  

 No 4º ano a ferramenta mais utilizada foi o barbante, seguido do canudinho de 

plástico. A escolha se deu devido à flexibilidade das ferramentas para a transposição 

do triângulo (reprodução do triângulo com canudinho e/ou barbante) para posterior 

verificação com os envelopes.  A régua foi utilizada por apenas duas das duplas do 

4º ano, demonstrando a incipiente relação dos alunos com essa ferramenta.  Esse 

comportamento nos surpreendeu porque esperávamos que os alunos fossem 

induzidos pelo pensamento de que se os lados do polígono são segmentos de reta, 

desta forma, devem utilizar régua para medi-los (CÂMARA, 1999). Nossa hipótese 
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sobre essa preferência se ampara no fato desses alunos terem familiaridade com 

construções de formas geométricas mais comuns e materiais concretos em sala de 

aula.  

Observamos ainda que os alunos, em geral, não questionaram a ausência de 

valores das medidas e nem fizeram referência ao uso dos mesmos, restringindo-se a 

trabalhar com as medidas reproduzidas por meio das ferramentas e pela 

visualização (observação e discriminação visual).  

Citaremos nos parágrafos abaixo algumas explicações das três situações 

convencionadas na atividade (cabe, não cabe exatamente e não cabe) descritas 

nos protocolos das duplas de alunos, seguindo-se a regra que a primeira 

explicação seria do 4º ano e, a segunda do 5º ano. 

 Para o caso de um triângulo caber exatamente no envelope, conseguimos 

registrar duas explicações. “Medi com barbante, vareta e régua o triângulo e o 

retângulo.” Nesse caso fica claro que os alunos mediram os lados do triângulo e do 

retângulo utilizando o auxílio das ferramentas contidas na “caixa de ferramentas”. A 

outra explicação “Mediram exatamente” revela a idéia de comparação, que foi 

verificado que o triângulo se encaixava perfeitamente no retângulo. Embora não seja 

percebido na explicação do aluno,  

 No caso de não caber exatamente, podemos citar duas justificativas contidas 

nas respostas dos alunos. A primeira “O retângulo ficou pequeno”, mostra que os 

alunos não compreenderam a idéia de “cabe não exatamente”, caber não 

exatamente implica que a altura do triangulo teria que ser menor que a altura do 

envelope (retângulo).  A segunda justificativa traz a indicação de que houve uma 

verificação e uma posterior comparação “Passa, o retângulo é maior”. Percebe-se aí 

uma postura mais pragmática que indica os resultados encontrados e esconde o 

processo utilizado, como se chegou a tal solução.   

Para opção Não cabe observamos em uma das justificativas que houve a 

descrição do processo, salientando-se na estratégia a ferramenta utilizada , assim 

como a realização do ato de medir - “Mediram com barbante, pauzinho e a régua e 

não cabe”.  Uma outra resposta “Não é do tamanho”, indicava que o triângulo era 

muito grande para o envelope. Embora não tivesse havido uma descrição do ato de 

se medir, a afirmação revelou uma compreensão da idéia trabalhada – Não cabe. É 

importante verificar que as respostas em geral adotaram uma postura mais 
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pragmática que refletem apenas o resultado, despreocupados com o processo 

utilizado.  
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Atividade 2 

 

 

No quadro abaixo, construa triângulos que 

“caibam exatamente” no envelope desenhado 

ao lado. 
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Análise preliminar 
 

O objetivo da segunda atividade foi levar o aluno a explorar a idéia de “cabe 

exatamente”, por meio da construção de triângulos, fazendo-os trabalhar com a 

medida da altura dos triângulos e do retângulo, de forma subjacente. Outro ponto a 

ser trabalhado é a comparação, que aparece como uma etapa para que o trabalho 

de construção seja realizado. 

 Na atividade é dado um envelope (retângulo) e é solicitado ao aluno que ele  

desenhe vários triângulos que caibam exatamente nesse envelope. Espera-se que 

os alunos tentem variar as formas dos triângulos, sem se restringir à apresentação 

apenas do triângulo retângulo, que coincida lado do retângulo com lado do triângulo, 

explorando assim, outras possibilidades de construção como o triângulo isósceles ou 

outros triângulos quaisquer.  

 Quanto à utilização das ferramentas, uma outra possibilidade prevista para 

essa atividade é que os alunos utilizem unicamente a régua para o processo tanto 

de mensuração necessário, quanto para comparação e construção dos triângulos 

solicitados 

 
 
Análise dos resultados 
 
 
               Tabela 6: Triângulos Construídos - Atividade 2 - sessão 2  
 

Triângulos construídos 
Nº de 
duplas 
4º ano 

Nº de duplas 
5º ano 

1 1 0 
2 2 2 
3 1 4 
4 1 1 

Mais de 4 2 0 
Nenhum 0 0 

 
 
 

 Observamos que, as duplas de alunos do 4º ano tiveram mais dificuldades de 

compreensão que as duplas do 5º ano. No 4º ano, aproximadamente 28%, o 

correspondente a duas duplas construíram 78% dos triângulos (43 unidades) 

enquanto que 72% das duplas construíram 22% dos triângulos (17 unidades). 
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Entretanto, as duplas que construíram mais triângulos, erraram muito por falta de 

compreensão da idéia de caber exatamente. As duplas que acertaram, em geral, 

gastaram mais tempo realizando medições e comparações, por este motivo 

construíram menos triângulos.  

Já no 5º ano as duplas construíram bem menos triângulos em média. Houve 

um certo equilíbrio em relação a quantidades de triângulos construídos, as duplas 

construíram entre 2 e 4 triângulos, cada uma.  

 

 

        Tabela 7: Desenho de Triângulos construídos- Atividade 2 – Sessão 2  
 
 

 Quantidade de triângulos 
 4º ano 5º ano 
Desenhou corretamente 17 10 
Desenhou incorretamente 37 10 
Não desenhou no envelope 1 0 
Total 55 20 

 
 

No 4º ano o total de triângulos construídos foi 55, entretanto apenas 17 

estavam construídos corretamente, enquanto que no 5º ano foram construídos 

apenas 20 triângulos e, desses, 10 foram construídos corretamente. Em nenhuma 

das turmas a atividade deixou de ser realizada.   

 
 
 
        Tabela 8: Posição dos Triângulos construídos - Atividade 2 – Sessão 2  
 
 

 4º ano 5º ano 
Nº 

duplas 
Nº 

triângulos 
Nº 

duplas 
Nº  

triângulos 
Todos em posição prototípica 3 6 3           9 
Nenhum em posição prototípica 2 27 0 0 
Alguns em posição prototípica 1 6 0 0 
Alguns em posição não prototípica 1 16 0 0 
Posição prototípica e não prototípica   4         11 

. 
 Em relação à posição dos triângulos construídos podemos observar que no 4º 

ano, os alunos desenharam 43 das 55 figuras em posição não prototípica, ou seja, 

78%.  O 5º ano teve um comportamento diferente, das 20 figuras desenhadas, 13 
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estavam na posição prototípica (65%), enquanto 7 estavam em posição não 

prototípica (35%). A explicação para tal fato é que o 5º ano, além de ter experiência 

de construção de figuras prototípicas, teve mais tempo de contato com livros 

didáticos em que aparecem figuras prototípicas  

Entre os acertos de ambas as turmas, observamos algumas construções de 

triângulos retângulos, o que confirma nossa expectativa em relação às construções, 

entretanto em menor escala.  

Em relação às ferramentas utilizadas na construção, verificamos que, no 5º 

ano, todas as duplas utilizaram a régua durante todo o processo de construção dos 

triângulos, enquanto que no 4º ano, apenas 3 das 7 duplas de alunos utilizaram a 

régua de plástico. Algumas duplas utilizaram mais de uma ferramenta para 

confirmarem a sua resposta.  Mais uma vez observamos que houve uma preferência 

da régua de plástico por parte do alunos do 5º ano, decorrentes de sua familiaridade 

com a ferramenta. Esse resultado do 5º ano era esperado nas duas turmas 

analisadas (4º e 5º anos), porém verificamos apenas nessa turma. 

 Praticamente todas as estratégias (exceto de uma dupla) se basearam na 

reprodução de um triângulo desenhado pelos alunos no envelope. Os triângulos 

desenhados no envelope serviram como base para a construção dos triângulos 

desenhados no quadro. Observamos também, que as duplas que colocaram as 

figuras em posição prototípica, em geral, tiveram um bom índice de acertos. A 

transposição do triângulo desenhado no envelope para o quadro se deu com o 

auxílio das ferramentas da caixa de ferramentas. 

 O processo de transferência do triângulo se deu pelos lados (utilizando régua 

e palito de churrasco) ou pela reprodução do triângulo (canudinho dobrado, barbante 

e fio de telefone). A segunda estratégia, quando realizada com o barbante e fio de 

telefone, provocou muita insegurança no processo de transferência porque “sempre 

sai do lugar”, afirmou um dos alunos do 4º ano. Entretanto podemos verificar que 

nesta segunda estratégia, os alunos tiveram mais acesso à visão da altura do 

triângulo. 
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Atividade 3 

 

 

 

Agora você vai construir envelopes em 

que o triângulo desenhado ao lado 

possa “caber exatamente”. 
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Análise preliminar 
 

 A atividade solicita aos alunos que, ao invés de desenhar triângulos como na 

atividade anterior, eles construam envelopes (retângulos) em que o triângulo dado 

caiba exatamente. Essa é uma forma de levar os alunos a medirem a altura do 

triângulo para que caiba exatamente no retângulo (coincida com a altura do 

retângulo) que eles construírem. 

 É importante verificar que o uso da idéia de medição se encontra subjacente, 

quando se utiliza unidades de medidas não convencionais, ao processo de 

comparação, para saber se o triângulo dado cabe na figura construída. 

 Verificamos que, pelo fato do triângulo está em posição prototípica, com um 

dos lados numa posição inclinada, próxima da posição vertical, os alunos podem ser 

levados, a confundir essa posição com a posição vertical. 

 Esperamos também que a régua seja utilizada para o processo tanto de 

mensuração necessário, quanto para comparação e construção dos retângulos 

solicitados. Esta previsão se deve ao fato da atividade ser constituída de figuras 

poligonais, as quais os lados são segmentos de reta, “exigindo” desta forma a 

utilização de uma ferramenta com lado reto, a régua 
 
Análise dos resultados: 
 

Tabela 9: Quantidade de envelopes construídos- Atividade 3 – Sessão 2  
 
 
 4º ano 5º ano 

Qtde de 
duplas 

Qtde de 
envelopes

Qtde de 
duplas 

Qtde de 
envelopes envelopes construídos 

1 3 3 2 2 
2 2 4 5 10 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
Mais de 4 2 30 0 0 
Nenhum 0 0 0 0 

Total 7 37 7 12 
 

Mais uma vez, o número de retângulos construídos pelas duplas de alunos do 

5º ano foi bem menor que o número de triângulos construídos pelas duplas do 4º 

ano. (ver quadro demonstrativo de resultados. a).  
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O maior número de erros ficou por conta de duas duplas do 4º ano que erraram 

muito em relação às outras. Construíram 30 envelopes e erraram a construção de 23 

deles, 67%. Os erros cometidos se relacionam com dois fatores, a falta da 

compreensão da atividade por parte de alguns alunos em não estabelecer relação 

entre as alturas do triângulo e do retângulo, e os erros ocorridos nas medições com 

as ferramentas. 

Como houve limitação de tempo, percebemos que ao todo (4º e 5º anos), 

excetuando-se duas duplas supracitadas, a produção de envelopes foi baixa. 

Verificamos que 5 duplas desenharam apenas um envelope e 7 duplas desenharam 

dois envelopes. 

 
 

Tabela 10: Desenho dos envelopes - Atividade 3 – Sessão 2  
 

 
 Quantidade de envelopes 
 4º ano 5º ano 

  Desenhou corretamente 14 9 
Desenhou incorretamente 23 3 

  Total de envelopes 37 12 
 

Os alunos do 5º ano produziram proporcionalmente mais retângulos corretos, 

com uma média de acertos de 75 %, bem superior a média de acertos do 4º ano que 

é de 37%. (ver Tabela 10), isso quer dizer que os alunos no 5º ano perceberam 

melhor a relação entre as alturas do triângulo e retângulo. 

 
Tabela 11: Posição dos envelopes construídos - Atividade 3 – Sessão 2 

 
 4º ano 5º ano 

Nº 
duplas

Nº 
retângulos 

Nº 
duplas 

      Nº 
retângulos 

Todos em posição prototípica 6 35 7 12 
Nenhum em posição prototípica 0 0 0 0 
Alguns em posição prototípica 0 0 0 0 
Alguns em posição não prototípica 1 2 0 0 
Não desenhou os triângulos 0 0 0 0 

 

 

Em relação à posição dos envelopes desenhados, podemos observar que a 

grande maioria das duplas optou por construir envelopes (retângulos) na posição 
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prototípica mostrando a influência tanto da transposição didática quanto dos livros 

didáticos, nas salas de aula de Matemática (ver tabela 11). Apenas uma dupla 

inclinou o retângulo, fazendo dois de seus lados corresponderem a dois dos lados 

do triângulo.  

O comportamento das duplas em relação ao uso do das ferramentas foi o 

esperado, tanto no 4º ano como no 5º ano, por se tratar de uma figura poligonal, 

com lados que são segmentos de reta, trabalharam em sua maioria com a régua de 

plástico.  No 5º ano, todas as duplas utilizaram a régua, enquanto no 4º ano, quatro 

duplas das sete duplas. Das quatro duplas do 4º ano que utilizaram régua,  duas 

delas usaram o barbante  antes, tentando transportar os lados do triângulo, medindo 

o lado e tentando colocar com a mesma inclinação no quadro. 

 
 
Comentários gerais sobre a sessão 
 

O objetivo da sessão foi parcialmente atingido. Os alunos em geral foram 

levados a medir comprimentos implícitos nas atividades como a altura de um 

triângulo, e, explícitos como a largura e o comprimento dos retângulos desenhados, 

assim como compará-los. Os alunos utilizaram os conceitos em ação, medindo os 

segmentos escondidos, e, tentaram encaixar ou comparar medidas, para classificar 

os triângulos em “cabe exatamente”, “cabe não exatamente” e “não cabe”.  

O índice de acertos do 4º ano foi maior que o do 5º ano na primeira atividade 

que era uma atividade apenas de classificação das figuras. Percebemos que houve 

confusão com a convenção “cabe não exatamente”, o que acabou por induzir erros 

alguns não previstos. Nas atividades posteriores em que se solicitaram construções 

de figuras, a situação se inverteu, a média de acertos do 5º ano foi bem maior que 

do 4º ano.   

 A preferência pela régua foi nítida na turma do 5º ano devido à familiaridade 

que os alunos já possuíam com a ferramenta, devido à experiências anteriores nas 

salas de aulas de Matemática. Já os alunos do 4º ano experimentaram outras 

ferramentas como o canudinho de plástico e o barbante, na construção das figuras 

solicitadas. 

Na segunda atividade, percebemos claramente que a turma do 4º ano 

desenhou uma quantidade de aproximadamente 78% de figuras não prototípicas e 
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apenas 22% de figuras prototípicas, enquanto que no 5º ano 65% das figuras 

construídas, sendo 35% de figuras não prototípicas. Um dos fatos constatados que 

nos chamou atenção foi que na terceira atividade que solicitava os alunos 

construíssem envelopes (retângulos), praticamente todos os envelopes construídos 

(95%) foram colocados em posição prototípica.  

O comportamento acima citado vem mostrar a grande influência dos livros 

didáticos e do contrato didático estabelecido nas aulas de Matemática. Em relação à 

construção das figuras prototípicas (triângulo e retângulo) observamos que 

proporcionalmente o retângulo foi à figura mais encontrada nessa posição.  

No debate a questão mais polêmica foi à classificação dos envelopes, pois 

percebemos que apenas uma dupla do 4º ano, assim com uma do 5º ano 

compreendeu corretamente a idéia de “cabe não exatamente”. Outra questão 

levantada, particularmente no 4º ano é que as reproduções em canudinho e 

barbante quando eram transpostas mudava de posição, o que muitas vezes 

provocaram o erro nas construções dos alunos.  
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A TERCEIRA SESSÃO 

 

 

 

 

A terceira sessão, denominada de “os contornos”, teve como objetivo preparar 

o aluno para a idéia de isoperímetro, partindo da determinação do ponto 

correspondente à metade de um contorno. 

 A sessão consta de duas atividades em que se solicita ao aluno que 

determine e marque a metade do caminho dado o percurso e o referencial (nomes 

de pessoas).  Vale destacar que as formas dos percursos funcionarão nas atividades 

como variáveis didáticas. 
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Atividade 1 

 
 
 
 
 
 
 A figura abaixo representa uma calçada localizada ao redor de uma quadra de 

futebol. João quer se encontrar com o seu amigo Pedro que está exatamente na 

metade do caminho. Represente, na figura, onde estará Pedro. 
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Análise preliminar 
 
 

Na primeira atividade desta sessão, é apresentado um percurso em forma de 

retângulo, com uma pessoa em um determinado ponto próximo ao vértice, e, pede-

se que encontre um amigo na metade do percurso.  
 É importante salientar que nesta atividade, como o caminho referido ser uma 

figura prototípica, um retângulo, o personagem foi colocado intencionalmente fora 

dos vértices. Esta posição deverá causar um conflito cognitivo nos alunos por fugir 

às apresentações rotineiras dos manuais escolares, que geralmente colocam 

referenciais nos vértices das figuras. Esse fato deverá fazer os alunos pensarem em 

uma escolha adequada de ferramenta para auxiliá-los no processo de comparação, 

frente às alternativas contidas à sua disposição, na caixa de ferramentas, devido a 

essa mudança de sentido do percurso ao passar pelo vértice.  

  Esperávamos que alguns alunos marcassem um dos vértices para 

representar o local onde Pedro está, pois é comum nas atividades contidas nos 

livros didáticos as figuras estarem nos vértices. Outra alternativa seria medir do 

vértice que está perto de João até ele e,  transportar essa medida marcada para o 

lado paralelo no sentido contrário,  marcando assim a metade do caminho.  

 Em relação à ferramenta utilizada prevíamos que os alunos utilizassem a 

régua por se tratar de uma figura poligonal formada de segmentos de reta 

 
Análise de resultados 
 

Tabela 12: Resultados da atividade 1 – Sessão 3  

 4º ano 5º ano 
Nº de duplas % Nº de duplas % 

Resposta correta 2 28,6 4 57,2 
Resposta incorreta 5 71,4 3 42,8 

 
 

O índice total de acertos desta questão foi muito baixo, 28,6% para o 4º ano e 

57,2% para o 5º ano. Esse desempenho demonstra a dificuldade de um grupo de 

alunos em compreender a idéia de metade em uma situação de linha poligonal 

fechada, que não seja um segmento de reta.  A existência dos vértices no polígono 

apresentado na atividade provocou muita instabilidade nesses alunos, gerando erros 
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observados no momento em que foram marcados os vértices como resposta (ver 

Tabela 12).  

 Verificamos também que os alunos do 5º ano obtiveram mais acertos que os 

alunos do 4º ano demonstrando a maior experiência dos primeiros (5º ano) com a 

habilidade de localizar metade. 

Uma outra resposta de alguns alunos, em particular dos alunos do 4º ano, 

explicitou a confusão que os mesmos fizeram entre as idéias de metade da figura e, 

a idéia de metade do percurso, na ocasião em que marcaram a metade dos dois 

comprimentos. Essa resposta não tinha sido computada em nossa análise a priori. 

 

 
Tabela 13: Representações feitas no papel - Atividade 1 – Sessão 3 

 
 

 

 

Em uma das estratégias utilizadas, os alunos cortaram o cordão/lastex na 

medida do perímetro, dobraram ao meio e novamente cortaram, dividindo-os em 

dois pedaços supostamente iguais. Logo após, sobrepuseram os pedaços de 

barbante/lastex cortados a partir de João e marcaram a metade do caminho. Uma 

das duplas ficou em dúvida sobre que direção tomar, sem perceber que a medida 

dos dois caminhos é a mesma. Duas duplas utilizaram outros instrumentos para 

confirmar suas respostas, dessas, a dupla que usou o lates errou a resposta, mesmo 

repetindo as medições com outras ferramentas  

 Entre os alunos que acertaram a resposta, houve a reprodução da marcação da 

posição de João no outro comprimento em sentido contrário. No raciocínio dos 

alunos houve uma espécie de compensação - o que tirar de um lado, colocar do 

outro lado em sentido contrário. 

 

 4º ano 5º ano 
 Nº 

º  duplas 
 

% 
Nº 

duplas 
 

% 
Marcou a metade dos comprimentos 2 28,6  ------- 
Marcou os vértices 3 42,8 3 42,8 
Marcou, corretamente representando a    
metade do caminho.  

2 28,6 4 57,2 
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Outra estratégia observada com alunos do 4º ano consistia neles marcarem e 

dividirem o retângulo ao meio para indicar as posições em que Pedro deveria estar 

como na figura abaixo; 

 

 

 

 

 

Nessa estratégia, foram utilizadas inicialmente a visualização e a régua de 

plástico. Acreditamos ter havido falta de compreensão do enunciado da atividade. 

Além da régua houve utilização para verificação de ferramentas como o barbante, o 

canudo e o lastex. 

O barbante foi à ferramenta mais utilizada nas duas turmas (4º e 5º anos), 

mesmo se tratando da determinação da metade da medida do perímetro de uma 

figura poligonal conhecida, como o retângulo. Praticamente todos os alunos do 5º 

ano utilizaram apenas o barbante para realizar as medições, com exceção de duas 

duplas que além do barbante, utilizaram régua. 

Esperávamos que o mais comum nessa atividade fosse à utilização da régua por 

se tratar de uma ferramenta que além de ser mais utilizada em sala de aula de 

Matemática, se adequava com mais comodidade à medição de segmentos de reta 

que formavam o retângulo, entretanto observamos o uso de outras ferramentas 

como o barbante, o canudinho de plástico, etc. 

 
Tabela 14: Ferramentas utilizadas pelo 5º ano - Atividade 1 – Sessão 3 

DUPLAS 1 2 3 4 5 6 7 
Régua de plástico x  x     
Canudos de plástico x x   
Barbante x x x x x x x 
Lastex   x   x  
Palitos de churrasco    x x x  
Fio de Telefone      x  
Outros        

 
  Verificamos que todas as duplas do 4º ano utilizaram mais de uma 

ferramenta, 2 duplas recorreram ao uso de 4 ferramentas, 2 duplas usaram 3 
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ferramentas; apenas duas duplas usaram apenas o barbante, como verificado na 

tabela 1 acima. Outro fato observado é que apenas duas duplas da turma do 4º ano 

utilizaram a régua.  
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Atividade 2 
 

 

 

 

A figura abaixo representa a passarela de uma praça com o formato de 

coração. João quer se encontrar com seu amigo Pedro, que está exatamente na 

metade do caminho. Represente, na figura, onde estará Pedro. 
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Análise preliminar 
 

A segunda atividade insiste no contexto de solicitar aos alunos que 

representem a metade do caminho, entretanto muda o percurso para uma figura 

formada por uma linha fechada com algumas curvas, sugerindo um coração. Desta 

forma o aluno estará diante de uma situação onde não existem vértices, ou seja, ele 

não pode apoiar-se mais nesses elementos da figura, fato que diferencia esta 

atividade da primeira. 

Temos a intenção também de levar os alunos à superação da dificuldade 

comum entre eles de que só podem ser medidos segmentos retos. Essa atividade 

tem a função de complementar à atividade anterior, promovendo as situações de 

medição na presença tanto de segmentos retos como de linhas curvas.  

Um outra dificuldade trabalhada, é que “somente os polígonos tem perímetro, e 

a única maneira de determiná-lo é apoiando-se nos vértices para medir os lados” 

(CÂMARA, 1999  p.4). A utilização do coração como percurso tem por objetivo 

justamente trabalhar esta questão, insistindo que figuras não prototípicas com linhas 

curvas também têm perímetro. 

Outra variável que deve interferir na resolução da atividade é a existência do 

eixo de simetria da figura.  Pode ocorrer que os alunos não consigam perceber a 

presença deste eixo.  

Em relação à utilização das ferramentas, esperamos que os alunos meçam o 

perímetro com um barbante ou outra ferramenta flexível que se molde ao percurso, 

marque a medida e, posteriormente, divida ao meio, dobrando-o. Feito isto, 

apoiando-se em uma das metades resultantes, marque a metade do percurso. 

 
Tabela 15: Resultados da atividade 2 – Sessão 3  

 
Respostas  

4º ano 5º ano 
Nº de duplas % Nº de duplas % 

Representação correta 6 85,7 6 85,7 
Representação incorreta  1 14,3 1 14,3 

 
O índice de 85,7% de acertos nos itens da atividade foi considerado muito bom 

se compararmos com a atividade anterior. Acreditamos que o fato da figura não 

possuir vértices e ter um eixo de simetria, que serviu como variável, facilitou a 

resolução do problema. Nesta atividade ficou claro que alunos externaram 
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compreensão do conceito de metade. Contrariando nossa previsão que o eixo de 

simetria da figura em formato de coração fosse um item complicador do problema, 

observamos que apenas duas duplas, sendo uma em cada uma das turmas 

revelaram ter vivenciado esse fato. 
 
          Tabela 16: Representações no papel - Atividade 2 – Sessão 3 

 4º ano 5º ano 
Representações realizadas Duplas % Duplas % 

Marcou, representando a metade do 
caminho. 

6 85,7 6 85,7

Marcou o eixo de simetria 1 14,3 - - 
Marcou na posição simétrica a 

posição de João 
- - 1 14,3

 
 

Como estratégia, alguns alunos cortaram o barbante/lastex na medida do 

perímetro, dobraram ao meio e novamente cortaram, dividindo o barbante em dois 

pedaços supostamente iguais. Logo após, sobrepuseram os pedaços de 

barbante/lastex cortados a partir de João e marcaram a metade do caminho. É 

importante destacar que, fazendo isso, os alunos demonstram estar mobilizando a 

idéia de perímetro como grandeza, e não simplesmente como a “soma dos lados”, 

como é privilegiado na escola. 

Numa outra estratégia, os alunos colocaram o barbante partindo de João até 

um ponto que indicaria visualmente a metade, marcaram a medida num pedaço de 

barbante e na figura. Logo após, com este pedaço, mediram a outra metade 

marcada para confirmar se o ponto seria realmente a metade. Ou seja, uma espécie 

de tentativa e erro. 

Outra dupla realizou a atividade utilizando a régua para passar o eixo de 

simetria no caminho, em seguida marcou no local em que passava o eixo, cortou um 

pedaço de canudo e colou na marcação que fez no outro ponto do eixo com a 

distância do eixo a João, e marcou novamente esse ponto representando assim a 

metade do percurso.  
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                              Régua                                               caminho marcado pela régua 
 

 

 
                                                                    Canudinho 

                                      metade                      colado 

 

Figura 5: Representação da estratégia utilizada pelo aluno 

 

Uma das duplas passou o eixo de simetria com a régua, mediu com um 

barbante de João até o ponto de intersecção do contorno com o eixo de simetria e 

deste ponto, mediu em sentido contrário utilizando a mesma distância encontrada 

anteriormente e marcou o contorno indicando o que o ponto encontrado seria a 

metade do contorno. 

Esperava-se que os alunos recorressem a uma ferramenta flexível, como o 

barbante ou lastex, por estarmos tratando de uma figura curva, não poligonal.  Isso 

ocorreu com as duas turmas. 

No 4º ano, verificamos que as duplas, em geral, utilizaram mais de uma 

ferramenta; nas 7 duplas, houve ocorrência de 4 utilizações de barbante, 4 de lastex, 
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3 de fio de telefone, 01 de canudo de plástico e 01 de régua, confirmando a 

preferência por ferramentas mais flexíveis que se adequaram melhor ao formato do 

percurso. A preferência pelo barbante também ocorreu com a turma do 5º ano, na 

qual todos os alunos utilizaram o barbante, entretanto uma das duplas,usou também 

a régua para marcação do eixo de simetria.  

 
 
Comentários gerais sobre a sessão 
 
 

O objetivo da sessão, de preparar o aluno para a idéia de isoperímetro, 

partindo da determinação do ponto correspondente à metade de um contorno, foi 

alcançado. 

Houve mais erros na 1ª atividade devido à presença do vértice, 43% dos 

alunos das duas turmas marcaram o vértice. O fato do referencial (atividade1) não 

estar no vértice, fez com que os alunos percebessem que há situações, mesmo 

trabalhando com figuras poligonais, que para se chegar metade do percurso 

(perímetro) não é necessário apoiar-se nos vértices.  

Concomitantemente, nas atividades, foi trabalhada a dificuldade que “somente 

os polígonos tem perímetro, e a única maneira de determiná-lo é apoiando-se nos 

vértices para medir os lados.” (CÂMARA, 1999, p.4), no momento em que as duplas 

tiveram a possibilidade de medir o perímetro de figuras não poligonais (atividade 2). 

Uma outra dificuldade trabalhada na sessão foi o que somente podem ser medidos 

segmentos de reta.  

Uma outra questão, já trabalhada também na sessão anterior, foi o fato de não 

se priorizar a régua como ferramenta de medição, tomando-se como alternativa 

outras ferramentas que se adequassem melhor ao percurso e situação trabalhados.  

O fato dos alunos do 5º ano, que até a sessão anterior utilizavam régua começarem 

a utilizar o barbante para medir, mesmo em percursos que continham segmentos de 

reta e, a partir de situações diferenciadas os alunos do 5º ano, foi paulatinamente, 

desconstruindo conhecimentos anteriores relacionados ao contrato da sala de aula 

normal. 

No debate, as dúvidas ocorreram em sua maioria na primeira atividade, na qual 

o contorno era um retângulo. Os alunos, principalmente os do 4º ano, desconheciam 

a nomenclatura e localização do “vértice”.  A presença do vértice atrapalhou a 
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compreensão por parte dos alunos da “metade do percurso”, no caso da figura 

poligonal. Os alunos do 4º ano só compreenderam a metade do percurso (no caso 

do retângulo) após a socialização dos trabalhos da última dupla que pôs sua 

estratégia em discussão. Salientamos o papel imprescindível do debate, onde no 

caso, ocorreu a institucionalização do conhecimento. A situação de comunicação, 

viabilizada agora pelo debate levou os alunos a refletir e pensar juntos sobre a 

questão do ponto de referência para se chegar à metade.                                                              
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A QUARTA SESSÃO 

 

 

 

 

 

Esta sessão, denominada “medindo de forma econômica”, tem por objetivo 

fazer o aluno perceber a possibilidade de medir o contorno de uma figura, sem a 

necessidade de se efetuar medições de todos os lados.  

As atividades apresentam situações que deverão levar os alunos, 

paulatinamente, a utilizarem a forma dita “econômica” para medir os contornos a 

partir de lados de mesma medida. Na primeira atividade são dadas duas estrelas 

com perímetros de mesma medida, porém com quatro e cinco pontas 

respectivamente. A segunda atividade apresenta uma figura composta de um 

hexágono regular e de seis retângulos iguais formados em cada um dos lados do 

hexágono, variando o formato da figura (forma de dentes) em relação a primeira 

atividade. A última atividade volta a trabalhar com figura com forma de estrela, 

entretanto com um número elevado de pontas, 32.  

É importante perceber são dadas retas suporte para auxiliar o processo de 

medição dos alunos em todas as atividades. Na primeira atividade a medida do 

perímetro das estrelas é igual à medida da reta suporte, enquanto nas duas 

atividades posteriores as medidas dos perímetros ultrapassam a medida dessa retas 

dadas.  
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Atividade 1 

 

 

“MEDINDO DE FORMA ECONÔMICA” 
Corte um pedaço de barbante que tenha o comprimento igual ao do contorno 

de cada uma das figuras desenhadas abaixo. Marque esses comprimentos nas 

linhas verticais desenhadas ao lado. Vocês podem utilizar as ferramentas da caixa 

de ferramentas para auxiliá-los. 

 

 

         Essas estrelas são regulares, com ângulos e lados de medidas iguais. 

         FIGURA - A                         FIGURA - B  
 

Explique para seu colega como se pode medir o contorno das figuras acima, usando 

o tamanho que você desenhou. 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Análise preliminar 
A atividade consta da apresentação de dois polígonos regulares, em forma de 

estrela, cujos contornos deverão ser medidos pelos alunos com barbante.  Nas duas 

figuras apresentadas, o comprimento do contorno cabe exatamente na linha suporte 

desenhada. Por isso, há de se prever que as crianças não terão dificuldade em 

responder a questão.  É importante perceber que esta atividade exige a medição de 

um comprimento base que se repete um número de vezes necessário, pelo menos 

nas duas figuras.  Para Câmara (1999), “nesse momento, parece intervir um 

obstáculo, na medida em que os alunos verbalizam não ser possível “multiplicar 

comprimentos”, apenas números (p.8). 

 Nessa atividade os alunos foram levados a perceber que existem medidas 

que se repetem algumas vezes (as pontas das estrelas ou o lado das pontas das 

estrelas ou ainda um grupamento de pontas ou lados) e que, a medida do contorno 

pode ser obtida usando-se as medidas repetidas. Para isso ocorrer, os alunos foram 

informados sobre o significado do que seria um polígono regular, motivo que define 

o fato das medidas das pontas ou dos lados das pontas terem se repetido. A 

estratégia econômica estabelecida a priori nessa atividade se utiliza dessa idéia. 

Num retângulo, por exemplo, o uso da estratégia econômica seria, ao invés de 

efetuarmos quatro medições, para determinar o perímetro, mediríamos apenas duas 

de suas dimensões, dobrando essas medidas, como mostrado no esquema das 

medições abaixo. 

  

            a) Estratégia não econômica:     

a

a

b b

 
baba +++  

                b) Estratégia econômica: 

a

a

b b

 
ba ×+× 22  
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Outra variável em evidência na atividade seria o fato do perímetro das duas 

estrelas possuírem a mesma medida, mesmo havendo variação do número de 

pontas. Desta forma, os alunos poderão perceber que figuras de formas diferentes 

podem ter perímetro de mesma medida. 

Pelo fato das figuras apresentadas na atividade serem figuras poligonais, 

esperamos que, além do barbante solicitado na atividade, a ferramenta mais 

utilizada pelos alunos seja a régua. Nossa hipótese se baseia no fato dos lados de 

um polígono ser um segmento de reta, o que a princípio, exigiria que o aluno 

optasse por uma ferramenta com o lado reto, como é o caso da régua.  

 

 
 
Análise de resultados 
 

Para cortar o barbante, como solicitado no enunciado da atividade, havia 

necessidade de se realizar algumas medições. É nesse ponto que concentramos 

nossa observação, analisando as estratégias utilizadas para a realização das 

medições. A estratégia mais comum entre as observadas se baseou na medição do 

contorno completo da figura a partir de um determinado ponto da estrela.  

 
 

Tabela 17: Resultados da atividade 1 – Sessão 4 
 

 4º ano 5º ano 
Nº de duplas % 

 
Nº de duplas % 

Mediu corretamente 7 100 7 100 
Mediu incorretamente 0 0 0 0 
 

 

 Não houve erros, todas as duplas de alunos tanto do 4º ano como do 5º ano 

realizaram a atividade corretamente. Entretanto, houve variação na forma como se 

realizou as medições. A estratégia mais comum entre as observadas se baseou na 

medição do contorno completo da figura a partir de um determinado ponto da 

estrela. Veja essas estratégias com respectivos percentuais de uso na tabela a segui 
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Tabela 18: Estratégias utilizadas - Atividade 1 – Sessão 4 
 

Estratégia utilizada 
4º ano 

 
5º ano 

Nº de 
dupla

s 

% 
 

Nº de duplas % 

 
Econômica 

Dividiu o perímetro 
em duas partes e 
mediu cada uma 
delas. 

 
 
1 

 
 

14,3 

 
 
0 

 
 
0 

Mediu o lado da 
estrela. 

 
0 

 
0 

4 57,1 

Mediu a ponta da 
estrela (dois lados)  

 
0 

 
0 

 
1 

 
14,3 

 
Não 
econômica 

 
Mediu o perímetro 
da estrela completo 

 
6 

 
85,7 

 
2 

 
28,6 

 

  Para os alunos do 4º ano a apresentação da idéia expressa pelo professor de 

que figuras regulares são aquelas que apresentam lados com medidas do mesmo 

comprimento ficou comprometida, pois os alunos estavam preocupados com o 

procedimento de medir os contornos das estrelas. Apenas uma dupla utilizou uma 

estratégia econômica que necessitou do auxílio da idéia de polígono regular. 

 O mesmo não ocorreu com os alunos do 5º ano, a compreensão da idéia de 

polígono regular e do que seria uma estratégia econômica facilitou a elaboração 

dessas estratégias, perfazendo um total de 71,4% de utilização de estratégias 

econômicas pelos alunos dessa turma. Apenas duas duplas do 5º ano optaram por 

medir o contorno completo. 

Nas duas turmas, registramos quebra de contrato relativo ao enunciado da 

atividade devido à experiência de colagem dos alunos serem muito comum na 

escola. Ao realizar a atividade, alguns alunos tanto do 4º ano como do 5º ano 

solicitaram colar os barbantes recortados nas retas suporte da atividade. O pedido 

foi aceito por facilitar a visualização na hora de analise dos resultados. 

Verificamos que no início da atividade, alguns alunos do 4º ano reclamaram 

da grande quantidade de pontas, que dificultavam o processo de medição, pois a 

cada vértice havia necessidade de se dobrar o barbante ou outra ferramenta que 

estivesse no uso. 

 Alguns alunos tanto do 4º ano como do 5º ano mediram o contorno completo 

das estrelas partindo de um determinado ponto da mesma, sem acenarem para a 
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utilização de qualquer estratégia econômica. Marcaram o barbante /lastéx com lápis 

hidrocor e, logo após cortaram do tamanho do contorno das estrelas Esta estratégia 

foi utilizada por 8 das duplas, sendo 6 do 4º ano. 

Uma das duplas do 4º ano mediu o contorno partindo de um determinado 

ponto da figura, medindo primeiro a parte do contorno da “parte de cima” da estrela, 

e depois, a “parte de baixo” com a continuação do barbante. Logo após, o barbante 

foi cortado no tamanho correspondente a soma das duas medições realizadas. 

Verificamos que os alunos, nesse caso, elaboraram uma estratégia econômica do 

tipo 2 x a, concebendo-se que a seja a metade do perímetro, para a primeira estrela. 

Para a segunda estrela, como as medidas não eram iguais pelo fato da figura não 

possuir um número par de pontas, as marcações correspondiam a 2 b + 3 b, onde b 

seria a medida de cada ponta, nesse caso os alunos mediram primeiro a parte 

correspondente a duas pontas e depois, a parte correspondente a três pontas. 

Inferimos que as atividades da sessão anterior que solicitava que o aluno marcasse 

a metade do percurso tenham influenciado as respostas da dupla. 

No 5º ano, observamos um outro tipo de estratégia econômica utilizada por 

quatro duplas da turma. A estratégia consistia nos alunos medirem um dos lados das 

estrelas e contarem quantos lados tinham cada uma. Logo após, transferiam a 

medida tantas vezes fossem a quantidade de lados. As estratégias econômicas, 

apresentada pelos alunos são do tipo 8a, para primeira estrela e, 10b sendo a e b as 

medidas do lado de cada uma das estrelas, respectivamente.  

Uma outra estratégia econômica utilizada por apenas uma das duplas do 5º 

ano, consistia em cortar um pedaço de canudo da medida de uma ponta (dois lados) 

e, transferir para a reta suporte, com o mesmo pedaço de canudo, tantas vezes 

fosse o número de pontas. Nesse caso, teríamos estratégias do tipo 4a e 5b, 

respectivamente, se considerarmos a e b como o número de pontas.  

É importante salientar que em nenhuma da turmas houve transformação da 

resposta em um algoritmo matemático, as respostas foram expressas escritas por 

extenso.  

As explicações tiveram nesta questão um aspecto descritivo das estratégias 

e, puderam ser classificadas em dois grupos: 
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Grupo 1.  Utilizou estratégia econômica: 

“Eu medi com o lastex e o barbante em cima e embaixo” 

“Ele pode medir as partes iguais pegando o barbante e marcando os pontos como 

eu”.  

 

As duas explicações acima podem ser classificadas como as mais descritivas 

entre as explicações existentes, pois fazem alusão tanto a forma como foi feita a 

medição quanto descreve como foi realizado o uso da ferramenta. 

“Medindo uma ponta só” 

“São 8 medidas”. Referindo-se a primeira figura “eu e ela mediu e deu oito lados” 

 “Pode usar a régua ou palito de churrasco ou canudo”. Referindo-se a transferência 

da medida dos lados para a reta suporte. 

 

Esse outro subgrupo pode ser classificado como mais pragmático, pois citam 

uma ferramenta ou a uma forma simplificada sem detalhes da estratégia. 

Grupo 2 - Mediu todo o contorno, mesmo sugerindo que mediu somente os 
lados: 

“Medi a figura” 

“Porque eu medi com cordão” 

 “Pelo contorno da estrela” 

“Eu medi o contorno com barbante ou com elástico.” 

“Colocando o barbante ao redor da figura.” 

“O meu amigo mediu o contorno com o barbante” 

“Eu usei o barbante” 

 “Eu medi com o barbante no lado da estrela.”. O termo “lado” nas duas últimas 

explicações significa “o contorno” 

 

As explicações acima são do tipo pragmáticas, pois evidencia uma a simples 

constatação do que foi realizado na atividade. Isso demonstra que as duas turmas 

estão condicionadas a dar respostas pouco elaboradas, que demonstram os 

resultados sem a preocupação de explicar como se chegou até lá.  
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O fato dos alunos terem a caixa de ferramentas à disposição os deixou à 

vontade para a utilização de outras ferramentas que os ajudassem a resolver a 

atividade. Verificamos que no 4º ano o barbante, como solicitado, foi uma ferramenta 

utilizada por todas as duplas. Duas duplas utilizaram inicialmente o lastex e depois o 

barbante.  Outra dupla utilizou o canudinho de plástico, seguido do uso do barbante. 

Nos dois casos, houve insegurança na medida com a primeira ferramenta. 

Percebemos que a flexibilidade da ferramenta foi à característica prevalente pelos 

alunos porque diante da estratégia que prevaleceu, de medir o contorno completo, e 

diante das quebras (vértices) haveria necessidade de se dobrar a ferramenta, daí a 

preferência pela flexibilidade.   

Para o 5º ano o barbante também foi à ferramenta preferida devido à sua 

flexibilidade no momento das dobras, pois a ferramenta mais flexível se molda 

melhor ao formato da figura. Das 7 duplas, apenas 1 se utilizou apenas de régua, 2 

de barbante e régua, 1 de barbante e canudinho, 1 de barbante e palito de churrasco 

e o restante só barbante.  Verificamos que nessa turma houve uma evolução 

gradativa na utilização das ferramentas, mediante o fato de na primeira sessão os 

alunos teriam utilizado, além do barbante, apenas da régua, e nessa sessão, outras 

ferramentas.  

Inferimos que algumas diferenças encontradas entre as turmas do 4º e 5º ano, 

em relação à escolha das estratégias econômicas, nos reportam a questão do maior 

experiência escolar apresentada pelos alunos do 5º ano.  
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Atividade 2 
 
Comando lido pelo professor: Marque na reta suporte uma medida que os 
auxilie no processo de medição do contorno.  

 
 
 

Figura C 
 

Esta figura é composta de um hexágono e de retângulos iguais.     
 

 

 
 

 

Explique como um colega seu,  pode medir o contorno da figura, usando o tamanho 

que você desenhou:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Análise preliminar 
 
 Na questão anterior as “pontas” da figura tinham lados que apresentavam a 

mesma medida, além da semelhança da forma das pontas e do número de pontas 

variarem da primeira para a segunda figura, sendo uma delas em quantidade par e, 

outra em quantidade ímpar. Nessa atividade o diferencial se faz pelo aumento da 

complexidade da figura, formada por um hexágono regular e seis retângulos. 

A figura em questão apresenta três variáveis distintas que são a sua forma, o 

comprimento do contorno, e a presença de duas medidas diferentes (comprimentos 

e larguras dos retângulos). O nosso o intuito com a atividade seria desestabilizar os 

alunos trazendo nessa situação esse diferencial. 

Nossos estudos apontam para o problema causado pelo uso quase que 

exclusivo de figuras prototípicas em sala de aula, que condiciona os alunos a 

pensarem que apenas polígonos particulares têm área e perímetro (CÂMARA; 1999; 

p.4). Dessa forma, os alunos também poderão medir contornos de figura não 

prototípica utilizando, se possível, estratégias diversificadas. 

Um dado interessante na atividade é que o contorno da figura tem medida 

maior que a reta suporte e, isso deverá causar uma certa instabilidade a alguns 

alunos que tenham medido com barbante ou outra ferramenta flexível o contorno 

completo. Nesse momento, alguns alunos deverão observar com mais atenção a 

figura e perceber algumas variáveis presentes na atividade. 

Esperamos que a maioria dos alunos percebesse as variáveis em evidência 

como a composição da figura (hexágono regular e retângulos) e a regularidade 

existente em relação à quantidade de dentes e, a partir destes dados, tentem montar 

estratégias econômicas relacionadas à forma e ao número de “dentes presentes”. 

Como a atividade trata de uma figura poligonal, formada por segmentos de 

reta, esperamos que a ferramenta que prevaleça para resolução seja a régua. 
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Análise de resultados 
Tabela 19: Resultados da atividade 2 – Sessão 4  

 4º ano 5º ano 
Nº de duplas % 

 
Nº de duplas % 

Mediu corretamente 7 100 7 100 
Mediu incorretamente 0 0 0 0 
 

Embora as duplas do 4º ano tenham muito utilizado pouco as estratégias 

econômicas (28,6%), as duas turmas conseguiram realizar as atividades sem 

maiores complicações. 

 
Tabela 20: Estratégias utilizadas – Atividade 2 – Sessão 4  

 
 

Estratégia utilizada 
4º ano 

 
5º ano 

Nº de 
duplas 

% 
 

Nº de 
duplas 

% 

 
Econômica 

Usou a medida da reta suporte 
como unidade de medida, 
acrescentando uma outra reta 
suporte para completar a 
medida do contorno. 

0 0 1 14,3 
 

Mediu o contorno completo do 
dente e citou que apareciam 6 
vezes. 

1 14,3     2 28,6 

Mediu o comprimento e a 
largura do retângulo e citou o 
número de vezes em que essas 
medidas apareciam. 

1 14,3 4 57,1 

Não 
econômica 

Mediu o contorno completo 5 71,4 0 0 

 
Os alunos do 4º ano tiveram bastante dificuldade para medir o contorno da 

figura, devido à complexidade da forma, ao comprimento de seu contorno, e a 

existência de duas medidas diferentes. A presença dos vértices na figura foram outro 

agente complicador devido a praticamente todas as duplas terem utilizado barbante 

como ferramenta. Só duas (28,6%) das sete duplas do 4º ano se utilizaram de 

estratégias econômicas. Em geral as duplas mediram todo o contorno com um único 

pedaço de barbante, mesmo observando que a figura possuía “dentes” com 

dimensões diferentes e que o barbante medido era maior que a reta suporte. Nossa 
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hipótese, nesse caso recai sobre a falta de experiência escola dos alunos em 

elaborar algumas generalizações. 

 Os alunos do 5º ano tiveram um comportamento diferenciado dos alunos do 

4º ano, todos, elaboraram algum tipo de estratégia econômica. Após a experiência 

da atividade anterior, esperávamos que os alunos se utilizassem de estratégias 

econômicas relacionadas às medidas da largura e comprimento dos retângulos que 

formavam o contorno. Realmente foi o que prevaleceu no 5º ano, 57,1 % dos alunos 

utilizaram a estratégia de medir comprimento e largura do retângulo e citar a 

quantidades de vezes que cada uma delas aparece no contorno. 

 Um dado interessante e não previsto foi à utilização da medida da reta 

suporte como unidade padrão de medida por duas duplas do 5º ano que mediram a 

reta suporte com uma régua e compararam a medida do contorno com a medida 

obtida da reta suporte. No final, precisaram acrescentar mais um “pedaço” para 

apresentarem a medida do contorno da figura. 

  Algumas duplas, partindo de um vértice da figura, mediram com o barbante 

todo o contorno e perceberam que este era maior que a reta suporte e do que o 

comprimento da folha que estavam trabalhando. Esse fato foi gerador de conflito e, 

diante do problema “o que os alunos poderiam fazer?” Cinco das duplas do 4º ano 

cortaram o pedaço de barbante medido e colaram na folha da atividade. A colagem 

do barbante na folha da atividade representa uma renegociação do contrato 

estabelecido na aplicação da seqüência. 

  Alguns alunos mediram os três lados consecutivos do retângulo que formam o 

contorno da figura e afirmaram que para se calcular o contorno completo da figura é 

necessárias seis dessas medidas. Esta estratégia foi utilizada apenas por uma das 

duplas do 4º ano e duas do 5º ano. Observamos que os alunos não perceberam ou 

não consideraram a diferença das medidas dos segmentos que compõem os 

retângulos. 

  Numa outra estratégia os alunos cortaram doze pedaços de canudos 

pequenos, da mesma medida da largura e, seis pedaços da mesma medida do 

comprimento de um dos retângulos. Dispuseram os pedaços sobre o contorno da 

figura para verificação da resposta e do tamanho dos pedaços.  Esta estratégia foi 

utilizada apenas por uma dupla de alunos do 4º ano, o equivalente a 14,3%.  No 5º 

ano o comportamento da turma foi diferente, 57,1% das duplas utilizou essa 

estratégia, um número proporcionalmente bem maior que no 4º ano, entretanto 
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verificamos que apenas uma das duplas realizou a verificação de todo o contorno 

com o barbante.  Desta forma podemos observar que os alunos do 5º ano tanto 

compreenderam, como elaboraram estratégias econômicas que contemplavam a 

distinção entre as medidas dos lados dos retângulos, o que não ocorreu na 

estratégia anterior em que os alunos mediram os “dentes” completos.  

 Uma outra estratégia verificada apenas por uma das duplas do 5º ano 

estabeleceu que a unidade de medida utilizada fosse à medida da reta suporte. 

Cortou-se um barbante com a medida da reta suporte e mediu-se a parte do 

contorno correspondente a essa medida e marcou-se. Logo após mediu-se a parte 

restante, desenhou-se outra reta suporte com a mesma medida da anterior e, 

marcou-se a parte medida por último. Desta forma a medida do contorno deu-se em 

função da medida da reta suporte. Esta estratégia não era esperada e, não 

demonstrou se os alunos haviam ou não percebido a diferença entre a medida dos 

lados do retângulo trabalhado.  A estratégia se deu pelo fato dos alunos terem 

medido com o barbante e verificado que a medida do contorno era maior que a reta 

suporte, fato previsto em nossa análise a priori como gerador de conflito cognitivo. 

As explicações de uma forma geral descreveram de forma muito sutil as 

estratégias utilizadas.  

Entre as explicações dos alunos que utilizaram estratégias econômicas 

podemos observar “Medi um quadrado e agente viu que tem seis quadrados, mede 

o quadrado que dá certo”, essa estratégia é de uma dupla do 4º ano que mediu o 

contorno a partir da medida dos “dentes”. A explicação indica o procedimento (medir) 

de forma estanque sem citar detalhes de onde iniciou a medida ou a ferramenta que 

utilizou, inclusive confundindo retângulo de medidas diferentes com um tipo especial 

de retângulo, o quadrado. Verificamos que, apesar desta confusão, houve a 

articulação entre a explicação em relação ao uso da estratégia econômica com o 

retângulo e o conhecimento construído sobre utilização na busca da solução da 

atividade.  Essa articulação foi detectada pelo fato dos alunos terem chegado à 

elaboração da estratégia econômica, definida a priori como objetivo da atividade. Um 

outro ponto detectado é que a não existência de pontas, e sim de uma espécie de 

dentes (comprimento e largura dos retângulos) não desestabilizou os alunos da 

dupla. 

 Outras explicações de caráter mais pragmático podem aparecer em bloco 

como “Colar 12 pedaços pequenos e 6 grandes”(referindo-se a pedaços de canudos 
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de plástico ou barbante para preencher todo o contorno – 4º ano), “Porque com essa 

medida podemos achar o contorno é 6 medidas  grandes  e 12 pequenas (5º ano)”, 

“Nós medimos 6 partes de cima e 12 ao redor”(“partes de cima” referindo-se a 

medida do comprimento e “ao redor”, referindo-se a largura – 5º ano).  O ato de 

medir expresso aparece em uma delas, contudo percepção da diferença das 

medidas do comprimento e largura aparece explicita nas três explicações.  

 Entre os alunos que mediram o contorno completo, todos do 4º ano, as 

explicações demonstraram a consciência da necessidade de se medir e a 

preferência pela ferramenta barbante de forma sucinta. Verificamos que mesmo 

sendo formados por segmentos de reta os alunos do 4º ano preferiram o barbante, 

marcando a influência do uso do barbante na atividade anterior.    

Salientamos que a presença comum do barbante a todas as duplas do 4ºano, 

se deu pela falta de percepção da regularidade das partes da figura. Dessa forma 

levou-se em conta a flexibilidade do barbante que facilitou a dobra na altura dos 

vértices, assim como a medição de todos os pedaços sem interrupção, até terminar 

a medida do contorno completo. Verificamos que os alunos do 4º ano ainda estão 

presos ao fato do perímetro ser algo sem partições, sem quebras, ou seja, a falta de 

percepção de regularidades (tamanho dos lados, das pontas, etc.), daí a dificuldade 

de elaborarem uma estratégia econômica. As explicações dadas por esses alunos 

podem ser agrupadas em bloco “Medi com um barbante e com os dedos”, referindo-

se a medida do contorno. “Eu usei um barbante para medir a figura e fim”, referindo-

se a medida do contorno. “Medir a figura com o barbante”. “Do mesmo jeito”, 

referindo-se a primeira atividade, “Eu medi pelo contorno”. “Eu trabalhei com o 

barbante e deu certo”, indicando que mediu o contorno corretamente. “A gente usou 

o barbante para medi o contorno da figura”.  

 Com relação à utilização das ferramentas, verificamos que o comportamento 

do 4º ano permaneceu o mesmo da atividade anterior, houve além da utilização do 

barbante por todas as duplas, três dessas duplas utilizaram além dessa, outra 

ferramenta (dedos, lastex, canudinho de plástico) para confirmação de sua resposta.  

Prevíamos uma freqüente utilização da régua de plástico pelo fato da figura 

apresentada se constituída de segmentos de reta e, isso não ocorreu.  

O fato da figura ter vários ”dentes” pode ter influenciado a tomada de decisão 

relativa ao uso do barbante, pois a medida do contorno, que era a junção das 

medidas de todos os “dentes”, era bem maior que o comprimento da reta suporte e, 
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o barbante poderia satisfazer a condição de tamanho, além de dobrar com facilidade 

para de adequar ao contorno.  Durante processo de medição, a grande quantidade 

de dedos, dificultou a mensuração dos contornos e provocou alguns erros.  

 Ao contrário dos alunos do 4º ano, os alunos do 5º ano não nos 

surpreenderam, utilizaram em sua maioria a régua como ferramenta, 4 das 7 duplas 

preferiram a régua como era previsto. Salientamos que o fato de havermos previsto 

a preferência pela régua, pode ser traduzida como uma boa escolha, adaptada a 

conjuntura da atividade e facilitadora no caso da elaboração das atividades 

econômicas. Esse fato realmente ocorreu, todas as duplas do 5º ano chegaram à 

estratégia que era objetivo da atividade.  Verificamos que apenas uma das duplas 

utilizou mais de uma ferramenta (régua, canudinho e barbante), uma usou 

canudinho de plástico, três utilizaram régua e duas utilizaram barbante. Observamos 

que tanto o canudinho de plástico quanto a régua se adequaram bem para medir os 

segmentos de reta que compõem a figura e representam, nesse caso, uma boa 

escolha.  

    No debate do 4º ano, a grande polêmica levantada foi o fato da medida do 

contorno da figura dada na atividade ser maior que a medida da reta suporte. Os 

alunos que resolveram a atividade medindo o contorno completo se apresentaram 

primeiro, mostrando a solução de medir com o barbante e colar a medida dobrada 

no protocolo da atividade. A apresentação das últimas duplas que elaboraram 

estratégias econômicas serviu como contraponto  no debate para que as outras 

duplas compreendessem o objetivo da atividade.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119

ATIVIDADE 3 

 
Comando lido pelo professor: Marque na reta suporte uma medida que os 
auxilie no processo de medição do contorno da figura abaixo.  

 
 

Esta figura é regular 
 

 
 
Explique como um colega pode medir o contorno da figura, usando o tamanho que  
você desenhou: 
__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Análise preliminar 
 

Uma das variáveis mais importantes desta atividade é a existência de muitas 

pontas na figura. Essa variável se constitui como parte integrante de uma lógica 

estabelecida a priori nesta seqüência. Na primeira atividade o aluno se depara com 

duas situações que não necessariamente podem ser resolvidas com o uso de 

estratégias econômicas, no caso, a principal variável é um número de pontas (4 e 5, 

quantidades par e ímpar respectivamente). A partir da segunda atividade o aluno 

trabalha com figuras formadas por dentes que apresentam duas dimensões 

(comprimento e largura de um retângulo), além de um número maior de dentes que 

a quantidade de pontas da atividade anterior. Nessa atividade os alunos voltam 

então a trabalhar com pontas, entretanto com um alto número de pontas (32 pontas).  

A atividade deverá levar os alunos à construção de estratégias econômicas que 

não estejam presas necessariamente a uma memorização de uma relação entre o 

número de pontas e o número de lados. No caso, o desafio seria encontrar a medida 

do perímetro dessa figura regular que apresenta um número elevado de pontas.  

Nossa expectativa inicial é que os alunos recorram como na atividade anterior, 

ao barbante ou a régua.  

No caso do barbante, esperamos que os alunos tenham uma enorme 

dificuldade quanto ao seu manuseio, para medir o contorno completo. A grande 

quantidade de vértices e o fato do perímetro ter medida maior que a reta suporte (22 

cm) deverá levar os alunos à utilização de estratégias econômicas, como proposto 

em nossa sessão. 

Acreditamos que a utilização da régua ocorrerá principalmente com os alunos 

do 5º ano, que deverão optar por estratégias baseadas na quantidade de lados ou 

pontas, mesmo porque a régua não tem graduação e possui apenas 30 cm, 

enquanto que o perímetro da figura tem aproximadamente 268 cm. A preferência 

pela régua se baseia no fato dos alunos do 5º ano terem mais experiência escolar 

com a sua utilização, além do fato da figura ser formada por segmentos de reta.. 
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Análise de resultados 
 

Tabela 21: Resultados da atividade 3 – Sessão 4  
 

 4º ano 5º ano 
Nº de duplas % 

 
Nº de duplas % 

Mediu corretamente 7 100 7 100 
Não concluiu - - - - 
 
 Podemos observar baseada nos resultados mostrados nos protocolos que 

todos os alunos, tanto do 4º ano como do 5º ano, realizaram corretamente a 

atividade, diferenciando-se na forma de estratégia utilizada.  

 

 

Tabela 22: Estratégias utilizadas- Atividade 3 – Sessão 4 
 

 

 

Aproximadamente 57,1% dos alunos do 4º ano e 85,7% dos alunos do 5º ano 

utilizaram estratégias que podemos classificar como econômicas. É importante 

verificar que todos os alunos que não utilizaram essas estratégias também mediram 

os lados da figura, embora não tivessem conseguido avançar para um nível mais 

elaborado, como é o caso da construção de estratégia econômica. 

Podemos registrar uma quebra no contrato em que foi necessária uma 

renegociação em torno da apresentação da resposta de três duplas de alunos do 4º 

 
Estratégia utilizada 

4º ano 
 

5º ano 

Nº de 
duplas 

% 
 

Nº de 
duplas 

% 

 
Econômica 

Mediram a ponta (dois lados) e 
afirmaram que o contorno media 
32 pontas. 

  
 3 

 
42,85 

 
    4 

 
57,1 

 
 
Mediram um lado e afirmaram 
que o contorno media 64 vezes 
a medida do lado. 
 

  
 1 

  
 14,3 

 
2 

  
    28,6 

Não 
econômica 

Mediu o contorno completo  
3 

 
42,85 

 
1 

  
 14,3 
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ano.  Nesse processo, as três duplas optaram por cortar pedaços de barbante/lastex 

com a medida do contorno da figura e colá-lo ao protocolo.  

    Para estratégia não econômica, os alunos fixaram uma das pontas de um 

pedaço de barbante (ou lastex) em uma dos vértices da figura e mediram, lado a 

lado, até medirem todo o contorno. Esta estratégia foi utilizada por três duplas, do 4º 

ano e apenas uma dupla do 5º ano. 

Entre os alunos que utilizaram estratégias econômicas, observamos que alguns 

mediram o contorno de uma das pontas da figura com barbante/palito de churrasco e 

afirmaram que o contorno todo corresponde a 32 vezes aquele pedaço medido. 

Essa estratégia foi utilizada três das duplas do 4º ano e 4 duplas do 5º ano, foi 

escolhida por metade dos sujeitos envolvidos na pesquisa.  A preferência está 

associada ao fato do número de pontas (32) ser menor que o número de lados que 

compõe a figura. Essa estratégia indica que implicitamente os alunos utilizaram a 

expressão: “n x medida da ponta (ou 2 vezes a medida do lado)” e que, esse n seria 

igual a 32 unidades, número de pontas da figura.  

Verificamos que entre as explicações para a atividade, os alunos ficavam 

angustiados sentindo a falta de número que expressasse diretamente a medida do 

segmento de reta referente ao lado ou ponta (dois lados), apesar de da existência de 

um número na expressão. Entre essas expressões podemos citar “o pedaço de 

barbante 32 vezes”, “porque têm 32 pedaços desses”, “Eu medi uma vez e deu aí 

tem 32 pedaços agora”, “Eu medi rodando, contando as pontas, o pedaço da medida 

quantas pontas tiver”.  Essa necessidade dos números nos leva a verificar um dos 

efeitos principais dessa seqüência que seria o de articular ao desenvolvimento do 

conceito da grandeza perímetro aos quadros numérico e geométrico, como sugere 

nosso aporte teórico e, é percebida também entre os alunos que utilizaram a 

estratégia econômica usando os lados da figura.  

 Os alunos que mediram os lados da figura indicaram que a medida deveria ser 

repetida de acordo com a quantidade de vezes em que aparece (64). Apenas uma 

dupla do 4º ano e duas duplas do 5º ano utilizou essa estratégia. A dificuldade 

observada da utilização para os alunos do 4º ano foi à contagem da quantidade de 

lados. 

Entre as explicações que permearam as estratégias utilizadas pelas duplas que 

utilizaram a medida do lado da figura encontramos, encontramos a de uma dupla do 

4º ano “eu medi com um palito (de churrasco) o lado do sol ”, verificamos que o 
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aluno identificava a figura como um sol.  Ficamos em dúvida e pedimos para explicar 

como mediram e, o aluno respondeu “assim, assim,..., assim, assim, até completar”, 

colocando diversas vezes o palito de churrasco sobre lados consecutivos e 

indicando que o final seria quando o contorno se completasse. Uma outra explicação 

de uma dupla do 5º ano foi “eu medi só uma parte porque os 64 lados são iguais”. 

Observamos que implicitamente os alunos se utilizaram da  a expressão “n x 

(medida do lado da figura)”, onde n representava o número de lados. 

 Os alunos que utilizaram estratégia não econômica ao realizar a atividade, 

tiveram muita dificuldade para medir o contorno, devido à forma da figura, na qual os 

lados (outro fator complicador) estavam muito “apertados”, e, ficava difícil ajustar 

com as mãos (muitas mãos) a ferramenta (barbante, lastex e fio de telefone) a 

determinados pontos da figura, principalmente na região dos vértices. Entre as 

explicações encontradas, todas com poucas informações a respeito do processo 

podemos citar “medimos (todo o contorno) com elástico e o barbante e deu a medida 

certa”, “Eu medi com lastex” e, “com um lastex e com um barbante, no redor”. Uma 

das questões que nos chamou atenção foi o fato que os grupos que mediram o 

contorno completo utilizaram apenas ferramentas flexíveis como o barbante, o lastex 

e o fio de telefone.  

Esperávamos a preferência pela utilização tanto da régua de plástico como do 

barbante.  

No 4º ano, quatro das duplas optaram pela utilização do barbante e duas pelo 

lastex, devido à flexibilidade apresentada por essas ferramentas e, apenas uma pelo 

palito de churrasco.  O fato de figura possuir várias “pontas influenciou a tomada de 

decisão relativa ao uso do barbante, pois a medida do contorno, que era a junção 

das medidas de todas as pontas, só as ferramentas flexíveis poderiam mensurar 

devido à extensão. A medida do contorno era bem maior que o comprimento da reta 

suporte e o barbante/lastex poderia satisfazer a condição de tamanho, além de 

dobrar com facilidade para de adequar ao contorno.   

A preferência dos alunos do 5º ano foi influenciada pelo formato da figura, 

como ocorreu na 2ª atividade e, ao contrário do que ocorreu na 1ª atividade, na qual 

a preferência se deu pelo barbante.  O fato de a figura ser constituída por segmentos 

de reta implicou na escolha da régua. O cuidado dos alunos do 5º ano com o 

contexto apontou para a superação da dificuldade citada por CÂMARA (1999) 

relacionada ao uso privilegiado da régua nas salas de aula de Matemática. Aos 
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poucos os alunos foram percebendo a relação que existe entre a forma da figura e o 

tipo de ferramenta que facilita o processo de mensuração 

 
Comentários gerais sobre a sessão 
 

 Houve na turma do 4º ano um rompimento visível do contrato estabelecido 

pela seqüência desde o momento inicial da aula, quando os alunos pediram para 

colar o pedaço de barbante no protocolo da atividade, já que era solicitado aos 

mesmos marcassem a reta suporte disponibilizadas na atividades.  

  O fato da sessão IV estar montada numa seqüência lógica de dificuldades 

estimulou a paulatina adoção de estratégias econômicas, que de fato aconteceu 

com mais ênfase no 5º ano que no 4º ano.  

 O objetivo de fazer o aluno perceber a possibilidade de medir o contorno de 

uma figura, sem a necessidade de efetuar medições de todos os lados ocorreu de 

forma gradativa. Algumas duplas não conseguiram elaborar estratégias que 

atendessem nosso objetivo, entretanto, as estratégias que surgiram em sala foram 

socializadas no momento do debate. Esperávamos durante toda a sessão, além da 

utilização do barbante, uma larga utilização da régua no momento de medir os 

segmentos de reta que compunham as figuras e isso ocorreu de forma paulatina e 

racional, principalmente na turma do 5º ano. Entre as ferramentas mais utilizadas 

verificamos a preferência pelo barbante e lastex devido à flexibilidade apresentada. 

Observamos que houve um avanço considerado dos alunos do 5º ano em 

relação às sessões anteriores pelo fato de ter conseguido discernir contextos 

diferenciados e soluções adequadas. O fato ocorreu de forma mais discreta com os 

alunos do 4º ano que não perceberam logo no início a regularidade existente nas 

figuras e ficaram muito presos à ferramenta barbante, tentando medir o contorno 

completo, o que de certa forma, limitou seu avanço.  

 Verificamos também que quando os alunos utilizaram as estratégias 

econômicas no trabalho do desenvolvimento do conceito da grandeza perímetro, a 

partir da idéia da medida do contorno, houve implicitamente a necessidade de um 

número que externasse essa medida, explícito nas explicações registradas pelos 

alunos. Dessa forma, percebe-se um esforço rumo à articulação dos quadros 

geométrico, numérico e de grandezas por parte dos alunos envolvidos em nossa 

pesquisa. 
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A QUINTA SESSÃO 

  

 Esta sessão, denominada “trabalhando com perímetros”, visa trabalhar dois 

objetivos importantes para nossa pesquisa. O primeiro objetivo seria introduzir o 

conceito de medida, compreendendo-se por medida o aparecimento do número 

associado à grandeza trabalhada, o perímetro. 

  Este primeiro objetivo é complementado pelo segundo, que seria estabelecer 

nos alunos um conflito entre forma (pólo geométrico), grandeza (pólo grandeza) e 

medida (pólo numérico). É importante salientar que concebemos que trabalhar com 

o pólo numérico, as medidas, não é trabalhar com o sistema métrico decimal, mas 

com unidades  

   O trabalho, na sessão, foi realizado com a introdução de termos 

desconhecidos para os alunos tanto do 4º ano como do 5º ano, como “segmento de 

reta” e “perímetro”. Este último termo foi explicado como “o comprimento do contorno 

da figura”, como se fez nas sessões anteriores, evidenciando-se apenas a 

oficialização do termo “perímetro”. O termo “segmento de reta” foi explicado como “ 

um pedaço de reta”, que tem começo e fim.  

 Entre as dificuldades trabalhadas nessas atividades da quinta sessão 

podemos citar o amálgama entre grandeza e a medida dessa grandeza, discutido 

por Câmara (1999).   Para o autor, é normal que o aluno pense que, na falta de 

número não existe grandezas, o que os leva à concepção errônea de que o único 

modo de comparar grandezas é comparar números. Uma outra dificuldade 

evidenciada nos estudos de Câmara (1999) e Bellemain e Lima (2002) e também 

trabalhada nesta sessão da seqüência, foi a confusão, existente nos alunos, entre o 

conceito de área e perímetro, “reforçado pelo contrato didático2, gerados pela 

associação entre as operações de adição para determinação de medidas de 

perímetro e de multiplicação para as medidas de área” (CÂMARA, 1999, p.3). 
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ATIVIDADE 1 

 

 

 

“TRABALHANDO COM PERÍMETROS” 
 
 

Desenhar um retângulo, cujo comprimento seja duas vezes maior que a largura.  
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Análise preliminar 
 
 Essa atividade tenta, de forma simples, estabelecer nos alunos um conflito 

entre forma (pólo geométrico), grandeza (pólo grandeza) e medida (pólo numérico). 

Introduz o conceito de medida, a partir da solicitação as duplas de alunos de que 

desenhe uma figura (no caso um retângulo) em que uma medida (comprimento) se 

apresenta em função de outra (largura), compreendendo-se por medida o 

aparecimento do número associado à grandeza trabalhada, o perímetro. 

  É importante salientar que concebemos que trabalhar com o pólo numérico, 

as medidas, não é trabalhar com o sistema métrico decimal, mas com unidades 

implícitas no contexto. 

 Esperamos que os alunos consigam realizar a atividade sem muitos 

problemas convencionando uma medida qualquer para a largura e, que utilizem a 

régua para auxiliar no desenho. No processo de construção do retângulo as duplas 

de alunos devem graduar a régua com a medida da largura (com lápis) e duplicá-la 

no momento de representar o comprimento para a construção do retângulo 

solicitado. 
 
 
Análise de resultados 
 

 

                  Tabela 23: Resultados da atividade 1 – Sessão 5  

 4º ano 5º ano 
Nº de 
duplas 

% 
 

Nº de 
duplas 

% 

Construiu corretamente 7 100 5 73,2 
Construiu incorretamente 0 0 2 26,8 

 
 

No 4º ano, as sete duplas conseguiram realizar a atividade sem dificuldades, 

ou seja, o correspondente a 100% das duplas construiu retângulos que respeitaram 

o critério da medida do comprimento ter o dobro da medida da largura. Já no 5º ano 

ocorreram algumas dificuldades relacionadas à compreensão do critério 
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apresentado, duas duplas erraram suas construções devido ao manuseio 

inadequado de ferramentas causado por mudança de medidas no momento da 

sobreposição de ferramentas, perfazendo-se, desta forma 73,2% de acertos.  

Em relação à utilização das ferramentas, verificamos que 100% dos alunos, 

inclusive as duplas que erraram a resolução da atividade (5º ano), utilizaram régua. 

Um fenômeno interessante ocorrido nas duas turmas foi que a utilização da régua na 

construção dos retângulos se deu com posterior verificação da medida dos lados 

(comprimento e largura) por meio de outras ferramentas como o barbante, o canudo 

de plástico ou entre outras. 

No 4º ano se observou uma certa espontaneidade na realização da atividade, 

a maioria dos alunos (6 duplas) da turma desenhou um retângulo para depois 

verificar e adequar a medida da largura e comprimento, segundo os critérios 

contidos no enunciado da atividade, apenas uma dupla partiu de uma medida 

convencionada. Fato contrário ocorreu com os alunos do 5º ano que a maioria dos 

alunos (5 duplas) elegeu uma medida como medida padrão e esta foi utilizada na 

construção do retângulo.   

Esperávamos que os alunos utilizassem a largura do retângulo como unidade 

de medida, pois o comprimento seria o dobro desta largura. E isso ocorreu de fato, 

todas as estratégias observadas utilizaram implicitamente a medida da largura como 

unidade de referência para a construção do retângulo. 

Observamos a utilização de três estratégias para a resolução da atividade.  

Alguns alunos convencionaram a medida da largura e marcaram na régua. 

Transpondo essa medida, com a régua, desenharam os retângulos, obedecendo ao 

critério do comprimento ser o dobro da largura, conforme enunciado da atividade. É 

importante salientar que alguns alunos se utilizaram de outras ferramentas como o 

barbante e o canudinho de plástico para verificar se desenharam corretamente. Esta 

estratégia foi mobilizada por uma dupla do 4º ano e cinco duplas do 5º ano. 

Outros alunos construíram um retângulo, utilizando régua, com medidas de 

largura e comprimento definidas a partir do recurso da visualização. considerando 

que o comprimento é o dobro da largura. Logo após foram conferidas as medidas 

com barbante, régua ou canudinho de plástico. Em alguns casos, quando não 

correspondiam, eram apagadas e refeitas. Essa estratégia utilizou-se do princípio 

oposto da anterior, construiu-se o retângulo para, posteriormente, conferir a medida 
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dos lados (comprimento é igual ao dobro da largura). A estratégia foi utilizada por 

quatro duplas do 4º ano e duas duplas do 5º ano. 

Os alunos determinaram o comprimento do retângulo em função da unidade 

largura (ou comprimento), implicitamente associaram à largura do retângulo o valor 

“1” e ao seu comprimento o valor “2” ou, vice-versa no caso do comprimento. Dessa 

forma, identificamos um movimento de articulação entre os três pólos: o geométrico, 

representado pelo contorno da figura, o grandeza, representado pelo comprimento 

do contorno da figura e, por último o pólo medida, representado pelas medidas “1” e 

“2”, associados à grandeza trabalhada. 

 Esperávamos que os alunos escolhessem a régua como ferramenta 

privilegiada na atividade, pelo fato de a régua ser a ferramenta não flexível que se 

molda perfeitamente a medida dos lados do retângulo, além de ser o instrumento 

mais comum nas salas de aula, como afirma Câmara (1999).  De fato, a régua foi 

uma ferramenta usada por 100% das duplas do 4º e 5º anos.  Entretanto, a falta de 

graduação levou alguns alunos a buscarem a validação de suas medidas por meio 

de outras ferramentas não previstas, entre as quais o barbante, utilizada por cinco 

das sete duplas do 4º ano e por duas das sete duplas do 5º ano.  

 A preferência pelo barbante ocorreu devido a dois fatores. O primeiro foi o 

fato de os alunos já terem uma certa familiaridade com a ferramenta e a outra 

porque o barbante é bastante flexível, se moldando bem a situação. O palito de 

churrasco também foi utilizado com instrumento de validação para uma dupla do 5º 

ano que acertou a construção solicitada na atividade. Apenas uma das duplas do 4º 

ano utilizou o canudinho de plástico, material pouco flexível, como terceira opção 

para este processo de validação.  

 Verificamos ainda que duas das duplas do 4º ano e 5 duplas do 5º ano  

utilizaram apenas a régua para construir o retângulo demonstrando segurança na 

realização da atividade e que, todas essas duplas construíram corretamente o 

retângulo, respeitando-se o critério da medida do comprimento ser o dobro da 

medida da largura. 

O grupo restante dos alunos desenhou o retângulo a partir da medida do 

comprimento convencionado por eles, utilizando apenas visualização. Logo após 

foram conferidas as medidas com barbante, réguas, respeitando-se o critério da 

largura ser metade do comprimento, e, quando não correspondiam ao critério 

exigido, eram apagadas e refeitas. Esta estratégia utilizou a operação inversa à 
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utilizada na estratégia anterior (a largura é metade do comprimento). Esta estratégia 

foi utilizada por duas duplas do 4º ano. 

Observamos que tanto os alunos do 4º ano quanto do 5º ano tinham 

compreendido noções de largura e comprimento no retângulo, e que a visualização 

obteve uma predominância de uso desde o início da atividade na turma do 4º ano. 

Nossa hipótese para justificar essa ocorrência é que os alunos não tinham 

experiência anterior em construção de figuras e não estavam presos a dificuldades 

citadas em nossos estudos. 

 Verificamos que os erros do 5º ano estavam ligados à utilização da 

visualização sem a verificação com outra ferramenta (o barbante foi a mais 

utilizada), como ocorreu nos outros casos em que se utilizou a visualização, que 

funcionou no momento inicial da construção dos alunos, com uma primeira versão 

do retângulo que, em sua visão, seria próxima do resultado procurado. 

 Consideramos em nosso trabalho, baseada no ponto de vista de Barbosa 

(2002), que a visualização seja uma manifestação que mantém afinidade com o 

campo cognitivo, e essa conexão ocorre meio de um viés cognitivo que considera 

aspectos como os momentos da “observação”, e principalmente, a “comparação”. 

Dessa forma, concebemos que visualização seja uma operação cognitiva complexa 

que mobiliza outros conhecimentos, como é o caso da observação; a representação; 

a comparação; entre outros.  No caso dos alunos do 4º ano esta mobilização ocorreu 

com a verificação e, no caso das duas duplas do 5° ano que erraram, a falta da 

verificação acabou comprometendo a construção realizada.  

 Outro item importante é que implicitamente os alunos das duas turmas 

trabalharam o conceito de grandeza, quando se reportou a medida da largura ou do 

comprimento do retângulo como referência para a construção solicitada. 

Um outro aspecto verificado foi que todos os alunos reconheciam o retângulo 

(como forma geométrica), assim como a característica de seus lados opostos 

possuírem a mesma medida. 
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ATIVIDADE  2 

 
 
Desenhar um quadrado, cujo perímetro seja seis vezes maior que o comprimento do 

segmento de reta a, desenhado abaixo: 

                                                   _________________ 
                                                                  A 
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Análise Preliminar 
 
 Essa atividade se apresenta como uma referência da sessão por introduzir o 

termo perímetro anteriormente, conhecido como medida do contorno. A atividade 

exige do aluno o conhecimento da forma quadrado e, mais uma vez, sugere para a 

articulação dos pólos geométrico, de grandezas e, numérico, partindo de uma 

situação mais complexa que a atividade anterior.   

            O elemento complicador da atividade seria, no caso, dividir seis pedaços em 

quatro partes iguais, as medidas dos lados do quadrado.  

 Esperamos que a construção do quadrado ocorra por meio da medição do 

perímetro (6 vezes a medida de A) e, posterior divisão em quatro partes iguais. 

Observamos que neste caso os alunos que optarem por uma ferramenta flexível 

poderão resolver com mais tranqüilidade essa questão. Apesar disso, acreditamos 

que a régua seja a ferramenta mais utilizada na atividade. A escolha da régua como 

ferramenta preferida dos alunos deverá se dar pelo fato de ser adequada para se 

medir e traçar segmentos de reta, no caso os lados do quadrado. 

 
Análise de Resultados 
 

A situação proposta pela atividade de juntar seis segmentos de reta para 

construir uma figura de 4 lados de mesma medida foi bastante conflituosa.  A 

primeira reação dos alunos foi de associar a medida do segmento a à medida do 

lado do quadrado, sobrando assim duas medidas a do segmento de reta. 

 

                    Tabela 24: Resultados da atividade 2 – Sessão 5  

 

 4º ano 5º ano 
Nº de 
duplas 

% 
 

Nº de 
duplas 

% 

Construiu corretamente 3 42,9 3 42,9 
Construiu incorretamente 4 57,1 4 57,1 
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  No 4º ano, três duplas, ou seja, 42,9 % conseguiram se utilizar de 

estratégias corretas. Das sete duplas do 4º ano, quatro (57,1%), iniciaram suas 

construções a partir da marcação de seis medidas consecutivas do segmento a na 

régua de plástico, entretanto, nenhuma delas conseguiu concluir sua construção 

corretamente. Coincidentemente, as duas duplas que iniciaram a atividade com o 

barbante conseguiram construir o quadrado, enquanto as duplas que utilizaram a 

régua não conseguiram concluir corretamente. A régua, pelo fato de não ser flexível 

para dividir em 4 partes (como ocorreu com o barbante) as medidas dos seis 

segmentos juntos, dificultou a construção do quadrado.   

As sete duplas do 5º ano apresentaram também o percentual de acertos de 

42,9%, demonstrando em geral as mesmas dificuldades enfrentadas pelos alunos do 

4º ano relativas à construção do quadrado. É importante observar que as três duplas 

que acertaram a atividade no 5º ano, construíram uma reta suporte de apoio com a 

medida 6a, como existiu na sessão anterior.  

     As estratégias utilizadas pelas duplas de alunos podem ser reunidas em sete 

grupos. 

 Uma dupla do 4º ano e outra dupla do 5º ano marcaram a medida do 

segmento de reta em uma régua e, com esta medida, construíram o quadrado, 

considerando que a medida do lado do quadrado é igual à medida do segmento de 

reta a. Apagaram e construíram novamente o quadrado com duas medidas do 

segmento a como lado do novo quadrado (2a). Esta mudança de estratégia nos 

mostra a tentativa dos alunos de adequar a figura ao perímetro solicitado no 

enunciado, resultante da tentativa de fazer com que o aluno estabelecesse uma 

relação com a razão 6:4. Vale salientar que os alunos nesse caso, utilizaram duas 

razões não solicitadas 4:4 e 8:4, na tentativa de chegar à resposta. 

 

 

   Construções realizadas: 

 

                           Sobraram                                                      Faltaram 

 

          

   1ª tentativa: lado a                                     2ª tentativa: lado  2a 
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Uma outra dupla do 4º ano marcou seis segmentos de reta consecutivos em 

uma régua e transformou-os em um quadrado utilizando a proporção “medidas do 

segmento de reta/ medidas do lado do quadrado = 4/4”, sobrando desta forma duas 

das medidas de segmento de reta. Reconstruíram o quadrado, dividindo ao meio as 

duas medidas que sobraram desta forma, o novo quadrado construído apresentava 

lado igual a 1,5 a. 
Observe o tipo de construção:    

 

                                          a 
                                                                      Medida do lado: 1,5 a 

                                             0,5 a 
 

 

Os alunos marcaram numa reta suporte seis medidas a consecutivas e 

transportaram essa medida para um barbante. Logo depois, cortaram o barbante 

com a medida transportada e dobraram em quatro partes iguais. Convencionou-se 

que esta nova medida seria a medida do lado do quadrado e, com ela, se construiu 

o quadrado solicitado na atividade. A construção gerada foi do mesmo tipo da 

realizada no item 2. A estratégia foi utilizada por uma dupla do 4º ano e três duplas 

do 5º ano. 

Outros alunos ainda marcaram a medida de seis segmentos consecutivos e 

esta medida foi convencionada como lado do quadrado. Desta forma, construíram o 

quadrado solicitado com lado igual a 6a. Uma dupla do 4º ano e uma dupla do 5º 

ano se utilizaram desta estratégia. 

Com a medida de seis segmentos de reta a, uma dupla de alunos do 4º ano 

construiu um retângulo. Após a realização da atividade, surgiu o conflito de que a 

figura formada não era um quadrado. Assim, a nova figura construída, formada por 

segmentos de reta de medidas iguais a 2a ficou aberta. 
Os alunos de uma das duplas do 4º ano marcaram no barbante seis medidas 

consecutivas do segmento de reta a, cortaram e dobraram o barbante recortado em 

quatro partes iguais. Um dos integrantes da dupla solicitou ao colega que utilizasse 

o canudinho de plástico e esses foi cortado em seis pedaços iguais a a. Arrumando 

os pedaços de canudinhos para formar o quadrado, sobraram dois e, estes por sua 
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vez foram cortados ao meio. Desta forma os alunos utilizaram como medida do lado 

do quadrado 1,5a. O tipo de construção realizada foi o mesmo da estratégia 2.   

Dois alunos do 4º ano marcaram na régua seis segmentos consecutivos (6a) 

e construíram um quadrado de lado igual a 3a. 
Os alunos de duas duplas do 5º ano, com a transposição de seis segmentos 

de reta com as medidas igual ás medidas do segmento a, construíram um retângulo 

de comprimento 2a e largura a. 
Em relação ao uso de ferramentas observamos a preferência pelo uso da 

régua. Das 7 duplas participantes do 4º ano, apenas uma não utilizou régua, 

entretanto a falta de graduação levou alguns alunos a buscarem outro instrumento 

para conferência das medidas e o barbante teve a preferência de 4 duplas. Uma 

dessas duplas que usou o barbante utilizou também o canudinho de plástico.   
 Os alunos do 5º ano tiveram comportamento parecido, três das sete duplas 

precisaram se certificar sobre as medidas e para isso, duas utilizaram barbante e 

uma utilizou o canudinho de plástico.  
É importante salientar que, nesse caso, houve uma instituição implícita, por 

parte dos alunos, de considerar o segmento de reta a como unidade padrão de 

medida. 

Nas duas turmas, os alunos não recorreram explicitamente a nenhuma 

estratégia numérica tipo 6:4 para resolver a atividade.  

Observamos também que em geral, um dos fatores que contribuiu para a 

utilização de uma segunda ferramenta foi a não graduação da régua.  Tanto o 

barbante marcado ou cortado, assim como a régua marcada ou o canudinho cortado 

funcionaram como substitutos da graduação da régua. Essas duplas tiveram dois 

tipos de uso das ferramentas, o primeiro foi para construção, o segundo foi para 

determinação e conferência das medidas. 

Transformar 6 segmentos de reta em quatro lados de um quadrado foi um 

grande desafio já que a relação mais comum do aluno seria estabelecer uma razão 

de 4:4, sobrando dois.   
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ATIVIDADE 3 

 
 Desenhar um retângulo, cujo perímetro seja cinco vezes maior que o 

comprimento do segmento de reta b, desenhado abaixo: 

                                                                               __________ 
                                                                                         b 
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Análise preliminar 
  

 

Mais uma vez a atividade trabalha o conceito de medida, compreendendo-se 

por medida o aparecimento implícito do número associado à grandeza perímetro. 

Depois de ter vivenciado a utilização da relação 6:4, na divisão de uma 

quantidade par de segmentos por uma outra quantidade par, a variável agora é 

estabelecer a divisão de uma quantidade de segmentos ímpar (cinco medidas do 

segmento b) em 4 medidas,  sendo duas medidas de um comprimento e as outras 

duas de outro (comprimento e largura - os lados do retângulo). Consideramos que 

essa questão tenha um nível de complexidade maior que a anterior, devido a essa 

variável aqui explicitada, e obedecendo a lógica pré-estabelecida da sessão, embora 

tenha uma quantidade maior de possibilidades de resposta. 

A utilização desse contexto visa estabelecer nos alunos um conflito entre forma 

(pólo geométrico), grandeza (pólo grandeza) e medida (pólo numérico). É importante 

salientar que concebemos que trabalhar com o pólo numérico, as medidas, não é 

trabalhar com o sistema métrico decimal, mas com unidades implícitas no contexto. 
Esperamos que os alunos utilizem a régua por se tratar da construção de uma 

figura poligonal. 

É imprescindível observar que nessa atividade já houve a institucionalização do 

termo perímetro, substituindo a expressão “medida do contorno”, nas sessões 

anteriores utilizadas. 

 

 

Análise de resultados 
 
 

O desafio da 3ª atividade foi complementar ao da questão anterior. O fato de 

o perímetro ter uma quantidade ímpar da medida para construção de uma figura com 

um número par de lados gerou uma polêmica muito grande, isso porque, na visão da 

maioria dos alunos sempre faltava um pedaço. Essa polêmica desencadeou a busca 

de estratégias alternativas que se adequassem a resolução da atividade.  
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                       Tabela 25: Resultados da atividade 3 – Sessão 5  

 

 4º ano 5º ano 
Nº de 
duplas 

 
% 

Nº de 
duplas 

        
         % 

Construiu corretamente 4 57,1 3 42,9 
Construiu incorretamente 3 42,9 4 57,1 

 

 

Das sete duplas do 4º ano, quatro usaram estratégias corretas para a 

construção solicitada na atividade e as demais tiveram dificuldades em elaborar 

estratégias plausíveis. Comportamento similar teve o 5º ano, das sete duplas que 

participaram da atividade, apenas três utilizaram estratégias corretas.  

Duas duplas do 4º ano e duas duplas do 5º ano utilizaram a estratégia que 

consistia em cortar um pedaço de barbante com o comprimento do segmento b, e 

adotar como unidade padrão de medida para o desenho do retângulo. Com essa 

medida, transportada por meio de uma régua, os alunos desenharam um retângulo 

de uma medida b de largura e duas medidas b de comprimento, entretanto faltava o 

último pedaço b. Para solucionar a questão os alunos transpuseram um sexto 

segmento de reta b e, dessa forma, se fechou o retângulo. Notamos que o 

acréscimo dessa sexta medida, que não fazia parte do contexto, se deu porque não 

fazia sentido para os alunos não terminarem de construir o retângulo.  

Quatro alunos do 4º ano (2 duplas) cortaram cinco pedaços de canudos iguais 

a b. Um dos pedaços foi dividido ao meio e construiu-se um retângulo de largura 

igual à medida de um pedaço (b) e comprimento com medida igual a um pedaço e 

meio (1,5b), perfazendo-se os cinco pedaços. Contornou-se, o retângulo formado de 

pedaços de canudos com uma régua, desenhando-se assim o retângulo solicitado 

na atividade. 

Outras duas duplas do 4º ano e duas duplas do 5º ano cortaram um pedaço 

de barbante de medida 5b, dobraram ao meio e, logo após dobraram novamente, de 

forma que os dois pedaços formados tivessem medidas diferentes. Transportando as 

novas medidas do barbante para o papel com o auxílio de uma régua, desenharam 

um retângulo. 

Uma dupla de alunos do 5º ano cortou um barbante de medida 5b, dobraram 

ao meio e, logo após dobraram novamente ao meio, de forma que os dois pedaços 
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formados tivessem medidas iguais. Com a medida resultante de 1,25b desenharam 

um quadrado, caso particular de retângulo. Essa estratégia se diferenciou da 

anterior pelo tipo de retângulo construído. 

Numa outra estratégia dois alunos do 4º ano desenharam um retângulo 

qualquer com auxílio de uma régua sem utilizar o comprimento do segmento b.  
Duas duplas do 5º ano demonstraram não compreender o que foi solicitado 

na questão da atividade e desenharam um quadrado de lado 5b.  

Verificamos que para se chegar a uma mesma construção houve variações 

nas estratégias, tanto no que se refere aos procedimentos, quanto à utilização de 

ferramentas. 

Quanto a utilização das ferramentas observamos que seis duplas do 4º ano 

utilizaram mais de uma ferramenta. Três delas utilizaram régua e barbante, três 

utilizaram régua e canudinho de plástico e, uma, utilizou apenas o barbante.  A 

construção da figura, em geral, se deu em duas fases, o estabelecimento da unidade 

de medida com a ferramenta (régua) e, o segundo o traçado da figura com a 

unidade de medida estabelecida. É geralmente no momento do traçado que se 

utiliza as condições explicitadas no enunciado.  

Diferentemente das duplas de alunos do 4º ano, apenas 3 duplas do 5º ano 

utilizaram mais de uma ferramenta, a régua, e uma segunda ferramenta como intuito 

de realizar a verificação. 
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ATIVIDADE 4 

 
  
 
Desenhar uma figura, cujo perímetro seja igual a quatro vezes o comprimento do 
segmento de reta a mais duas vezes o segmento de reta b: 
 
      ______                                     __________ 
          a                                                    b 
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Análise preliminar 
 
 A atividade busca estabelecer nos alunos um conflito entre forma (pólo 

geométrico), grandeza (pólo grandeza) e medida (pólo numérico).   

 A idéia da atividade como parte integrante da seqüência didática seria dar 

continuidade a introdução do conceito de medida de forma que o aluno consiga ao 

realizar outro tipo de situação, diferenciada da situação da atividade anterior pelo 

fato de se trabalhar com duas medidas diferentes, sendo 4 vezes a medida do 

segmento a e 2 vezes a medida do segmento b,  para compor uma única figura.  É 

importante salientar que concebemos que trabalhar com o pólo numérico, as 

medidas, não é trabalhar necessariamente com o sistema métrico decimal, mas com 

unidades implícitas no contexto. 

     A nossa preocupação com a variação do tipo de situação decorre da 

necessidade de se oferecer ao aluno situações variadas de aprendizagem que 

segundo Câmara (1999) são necessárias a uma aprendizagem mais significativa. 

Daí decorre nossa preocupação em oferecer ao aluno esse contexto diferenciado 

dentro de uma mesma sessão da seqüência.  

 Esperávamos que os alunos não sentissem dificuldades em compor as 

figuras solicitadas e que essas figuras construídas, sendo em sua grande maioria, 

um reflexo do contrato didático estabelecido na sala de aula regular de Matemática. 

Isso significa que deverá haver uma tendência natural na incidência de construção 

de figuras prototípicas como o retângulo (figura mais provável devido à quantidade e 

a medida dos segmentos do contexto), pois segundo Câmara (1999), o uso quase 

que exclusivo de figuras prototípicas na aprendizagem da geometria, condiciona à 

idéia de que apenas polígonos particulares têm área e perímetro. 

 A caixa de ferramentas apresenta-se como item imprescindível para a 

realização da atividade, ela terá um papel preponderante no contexto. Ferramentas 

como o barbante, ou qualquer outra flexível ou ainda uma pouco flexível como o 

canudinho de plástico, poderão levar alguns alunos à realização de construções de 

figuras não prototípicas como figuras curvas ou outros polígonos quaisquer.   
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Tabela 26: Resultados da atividade 4 – Sessão 5 
 

Alternativas 4º ano 5º ano 
 

Corretas 

 Freqüência  % Freqüência  % 
Figuras 

prototípicas 
         4 57,1 5 71,4 

Figuras não 
prototípicas 

2 28,6 1 14,3 

 

Incorretas 

Figuras 
prototípicas 

0 0 1 14,3 

Figuras não 
prototípicas 

1 14,7 0 0 

 

O desempenho dos alunos foi, em geral, muito bom. Tivemos tanto para o 4º 

como para o 5º ano, 85,7% de construções corretas. 

 Entretanto é interessante observar que, mesmo deixando o aluno livre para 

desenhar qualquer figura, das 85,7% figuras desenhadas corretamente pelos alunos 

do 4º ano, 57,1% foram figuras prototípicas, em posições prototípicas. A figura 

desenhada incorretamente não era prototípica.  Situação bem parecida ocorreu com 

o 5º ano, das 87,5% de figuras desenhadas corretamente, 71,4% eram prototípicas, 

em posições prototípicas. A dupla que não desenhou corretamente, também 

desenhou figura prototípica. Confirmamos, nesse caso, nossas expectativas em 

relação “atividade, a grande influência tanto do livro didático como do contrato 

didático pactuado em sala de aula, que priorizam a apresentação de figuras 

prototípicas no ensino aprendizagem da Matemática. Verificamos também uma 

espécie de evolução das duas turmas em relação à atividade anterior pelo fato de 

terem conseguido desenvolver estratégias coerentes, trabalhando com medidas 

diferentes para compor as figuras solicitadas. 

 A estratégia mais utilizada também tem auxílio da ferramenta privilegiada na 

medição de comprimentos em sala de aula, a régua. Embora ela não tenha 

graduação, as medidas referenciais dos segmentos a e b serviram de como 

unidades para graduação das mesmas. 

Verificamos também que para resolver a atividade o aluno teve em mente que 

para se obter quatro vezes o comprimento a é necessário transportá-lo quatro vezes 

unindo-se os extremos das medidas a, repetir o procedimento com duas vezes à 

medida de b, e juntá-los, repassando a idéia de multiplicação e soma, 

respectivamente. O transporte das medidas dos segmentos foi realizado 
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separadamente ou somando-se, uma a uma, com um auxílio de uma ferramenta 

graduada por eles. 

Entre as estratégias verificadas para a construção da figura solicitada, 

podemos citar a que uma dupla do 4º ano e outra do 5º ano, com o auxílio de uma 

régua. A estratégia consistia em somar quatro medidas do segmento a e duas do 

segmento b separadamente, logo após, construir um retângulo cujo comprimento 

media 4a e de largura 2b. Houve, nesse caso, uma duplicação na medida do 

perímetro causada por falta de compreensão do enunciado da atividade. 

Uma outra dupla do 4º ano transportou um segmento de cada vez, com o 

auxílio de uma régua e construiu um carrinho cujo perímetro mediu  4a + 2b. 

  Duas outras duplas, sendo uma do 4º ano e outra do 5º ano transportaram 

segmentos um a um, com o auxílio de uma régua e desenharam um trapézio, 

entretanto, o do 4º ano, precisou ter dois lados complementados, com medidas não 

previstas na atividade.  

Uma das duplas do 4º ano realizou a soma de quatro medidas do segmento a e 

duas medidas do segmento b, marcou a medida graduando o barbante, e, com esta 

medida, construiu um círculo. Embora o círculo seja uma figura prototípica, nos 

surpreendemos com a atitude da dupla de transformar segmentos retos em figura 

constituída de linhas curvas, esse poder nos remete a expandir o leque de 

possibilidades de construções. O fato de não ter havido esse tipo de construção nos 

alunos do 5º ano, tem relação à dificuldade que os alunos têm de achar que apenas 

figuras formadas por segmentos retos têm perímetro, como visto em nosso aporte 

teórico (CÂMARA, 1999). 

Transportando de segmento em segmento, com o auxílio de uma régua, 

construiu-se um retângulo de perímetro igual a 4a + 2b, comprimento 2a e largura b. 
Apenas uma dupla do 4º ano utilizou essa estratégia.  No 5º ano, ao contrário do 4º 

ano, a grande maioria das duplas (cinco) utilizou a estratégia. Nossa hipótese é que 

esse comportamento diferenciado dos alunos do 5º ano se deu devido ao fato do 

número de medidas utilizada serem par, assim como o retângulo ser formado por 

composição de duas dimensões (comprimento e largura) também ser par.  

Um barbante foi graduado e cortado na medida de quatro segmentos de a e 

dois de b, logo após, juntou-se as extremidades do barbante e construiu-se um 

triângulo, com auxílio de uma régua, qualquer com lados de medidas diferentes. 
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Essa estratégia foi muito interessante, pois, os lados do triângulo não foram 

formados por medidas inteiras dos segmentos a e b. 
 Como estava previsto, a régua foi à ferramenta mais utilizada (todas as 

duplas do 4º e 5º anos), devido a dois fatores relevantes. O primeiro foi o fato de ser 

a ferramenta mais comum na sala de aula e, o segundo, o fato da régua ter o lado 

reto, apropriada para medir contornos de figuras poligonais. Três das duplas do 4º 

ano e uma do 5º ano utilizaram também o barbante como ferramenta. Apenas uma 

dupla construiu uma figura não poligonal (circunferência) e três delas desenharam 

polígonos, auxiliados também pela régua.  

 

Comentários gerais sobre a sessão:  
 
 Houve um envolvimento muito grande dos alunos nesta sessão. O nível de 

concentração das duplas nas atividades foi bem maior que nas sessões anteriores, 

os alunos estavam atentos para realizar as construções solicitadas, buscando 

atender os critérios definidos nos enunciados das atividades. Inferimos que o fato se 

deu porque as atividades exigiam construções. Essa concentração que surgiu da 

necessidade de construções é, sem dúvida, um fator que contribuiu para a 

aprendizagem dos alunos. 

O conceito de medida (compreendendo-se por medida o aparecimento do 

número associado à grandeza trabalhada, o perímetro) surgiu a partir de situações 

que eram simples desde a primeira atividade e, aos poucos, foram adquirindo uma 

maior complexidade nas outras atividades.  

Na primeira atividade o fato da medida do comprimento estar em função da 

largura, estabelece uma relação de 2:1, que implicitamente foi trabalhada pela dupla. 

Constatamos que o uso da régua nas atividades 2 e 3 provocaram a criação 

de  dificuldades para alguns alunos, e isso foi  demonstrado muito claramente no 

momento do debate. Esse fato ocorreu após o transporte da medidas dos 

segmentos com a régua que na atividade 2, solicitava  que a dupla desenhasse um 

quadrado com seis dessas medidas. Em geral, os alunos estavam inconformados, 

só dava para construir um retângulo. Entre os que fizeram a opção pelo barbante à 

solução foi rápida, bastava dobrar o barbante em pedaços iguais duas vezes. 

Na terceira atividade, verificou-se que a complexidade aumentou, desta vez 

estabelecendo o conflito para desenhar um retângulo de perímetro cinco vezes 
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maior que o comprimento do segmento de reta dado. A régua aparece mais uma vez 

como um entrave, pois os alunos estabeleceram que o retângulo tinha uma medida 

de  largura e duas de comprimento.  Desta forma, a régua dificultou a dupla de 

chegar à resposta correta. As estratégias das duplas que realizaram construções 

incorretas serviram com ponto de partida para o debate após a realização da 

atividade. Dentre as atividades da sessão essa foi a que os alunos demonstraram 

mais dificuldade.  

É importante verificar que as duplas tiveram necessidade de graduar as 

ferramentas no decorrer da resolução das atividades. A ferramenta mais utilizada em 

todas as sessões, de forma bastante expressiva, foi à régua, acompanhada do 

barbante e canudinho de plástico. Observamos que o conceito de medida foi 

provocado, evitando-se o “atalho epistemológico” citado por Barbosa (2007), 

causado pela presença de números, que suprime o quadro das grandezas. Para 

esse autor, a relação recíproca entre o quadro geométrico e o quadro   numérico 

favorece a existência de um “atalho epistemológico” que ocorre durante o uso do 

conhecimento dos números no campo geométrico e implica também em um “atalho 

didático” incentivado no momento da transposição didática interna, que por sua vez, 

ocasiona a total desconsideração do quadro das grandezas.  

Verificamos que atingimos os nossos objetivos com a sessão em 

praticamente todas as atividades. Iniciamos pela introdução das medidas e 

proporcionamos as duplas exercitaram a articulação entre os três pólos apontados 

no Modelo Douady & Perrin-Glorian (1998) o geométrico, representada pelos 

contornos das figuras, o grandeza, representado pelo comprimento do contorno das 

figuras e, por último o pólo medida, representado pelas medidas associados à 

grandeza perímetro. 

 Uma outra constatação importante é que a grande maioria das construções 

de figuras das turmas de 5º ano foi de polígonos prototípicos em posições 

prototípicas, enquanto que do 4º ano houve uma maior variação, inclusive com 

construções não poligonais. Para justificar esse comportamento, nossa hipótese 

mais uma vez se ampara na grande influência tanto da transposição didática interna 

quanto das figuras presentes nos livros didáticos. 
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A SEXTA SESSÃO 

 

Essa sessão, que encerra o módulo, é denominada “comparação contorno-

interior de figuras”, e tem como objetivo principal levar o aluno à percepção que se 

pode modificar o perímetro de uma figura plana sem que sua área seja modificada. 

Outro objetivo da sessão seria de levar os alunos a estabelecerem expressões para 

identificar diferentes perímetros de figuras diversas.   

A sessão é continuidade da sessão anterior que teve como objetivo fazer o 

aluno perceber a possibilidade de medir o contorno de uma figura, sem efetuar 

medições de todos os lados. Essa etapa avança quando abre possibilidades para 

que aluno comece a utilizar expressões diversas, mesmo que não algebricamente, 

para identificação e comparação dos perímetros das figuras construídas, auxiliados 

pelas ferramentas contidas na caixa de ferramentas.  

Nessa sessão os alunos terão para trabalhar, além da caixa de ferramentas, 

um conjunto de quatro triângulos que, encaixados, formam um quadrado. Na 

primeira atividade cada aluno deverá construir duas figuras diferentes com apenas 

três dos quatro triângulos e desenhá-la numa folha de papel. A segunda atividade 

difere da primeira apenas porque devem ser utilizados todos os quatro triângulos 
É importante que os lados se encaixem perfeitamente, sem que haja 

superposição de lados e, que as figuras das duplas sejam diferentes. Em seguida os 

alunos devem desenhar suas figuras e responder as seguintes perguntas: 1. 

Compare as suas figuras com as do seu colega. Quais as figuras de maior 

perímetro?  E as de menor perímetro?  2. Como você sabe quais figuras tem maior 

ou menor perímetro? A sessão traz a palavra perímetro de forma já oficializada, 

referindo-se a contorno de uma figura, não de suas linhas internas. Outro elemento 

importante é que a seqüência apresenta a idéia de que figuras de mesma área, 

podem apresentar perímetros diferentes, enfatizando a questão de que perímetro e 

área são grandezas independentes. 
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ATIVIDADE 1 

 
 

COMPARAÇÃO CONTORNO - INTERIOR DE FIGURAS 
 
 

 Com apenas três dos quatro triângulos que você recebeu, construa duas 

figuras diferentes. Mas atenção, os lados dos triângulos devem se encaixar 

perfeitamente, e suas duas figuras devem ser diferentes das figuras do seu colega 

de dupla. Desenhem na folha seguinte as duas figuras que você construiu, numere-

as de 1 a 4 e, em seguida, responda às questões: 

 

1) Compare   as   suas figuras   com  as  de   seu  colega. Quais  as  figuras  de 

maior perímetro?  E as de menor perímetro?  

__________________________________________________________________ 

 

2) Como você sabe quais figuras têm maior ou menor perímetro? 

__________________________________________________________________ 
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Análise preliminar 
 
 

A sessão traz a palavra perímetro de forma já oficializada, referindo-se a 

contorno de uma figura. Outro elemento importante é que a seqüência apresenta a 

idéia de que figuras de mesma área, podem apresentar perímetros diferentes, 

enfatizando a questão de que perímetro e área são grandezas independentes. Essa 

proposta pode ser fundamentada a partir do trabalho de Moreira Baltar (1996) que 

relata que podemos diferenciar os conceitos de área e perímetro também por seu 

caráter variacional, que conjectura que área e perímetro não variam 

necessariamente no mesmo sentido, que superfícies de mesma área podem ter 

perímetros diferentes.  

É importante salientar que o conceito de área será trabalhado de forma 

implícita, de modo que o aluno consiga diferenciar compreendendo a diferença entre 

a medida do contorno e a superfície delimitada por ele.  

A atividade consta de duas etapas.  A primeira etapa será a construção das 

quatro figuras. Nessa etapa espera-se que os alunos consigam construir as figuras 

solicitadas com facilidade, respeitando o critério de não realizar superposição das 

quatro peças e com o auxílio da régua para realizar o traçado da figura.  Entretanto 

esperamos que quantidade de construções de figuras semelhantes em posições  
 A segunda etapa da atividade seria comparar as construções 

realizadas. Já nessa etapa esperamos que a ferramenta mais utilizada fosse o 

barbante devido à sua flexibilidade, e que os alunos realizem algumas marcações 

(graduação) na ferramenta. 

 

 

Análise de resultados 
 

 
 
A atividade foi realizada pelos alunos de forma participativa, por ter um 

caráter de construção. Observamos um envolvimento muito grande de todas as 

duplas, sem exceção. A ocupação com a construção captou a atenção de todos, 

assim como capitaneou o debate entre os pares de alunos. Nas duas turmas 

analisadas, os alunos de três duplas chegaram a se desentender no momento da 
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realização da atividade para impor seu ponto de vista ou para identificar-se como 

autor de uma determinada construção.   

Para a realização da análise dessa atividade partimos das respostas obtidas, 

estabelecendo assim as possibilidades de respostas existentes. O fato dos 

triângulos terem sido gerados a partir do recorte limitado pelas diagonais do 

quadrado nos faz pensar nas possibilidades de medidas de perímetro de figuras 

construídas a partir das medidas do lado do quadrado que convencionamos chamar 

de a e da metade da diagonal do quadrado que convencionamos chamar de b.  
Os triângulos retângulos gerados a partir do quadrado que podem ser 

representados assim: 

                  
      b           a 
                        
                 
                b 
Figura 6: Triângulo retângulo isósceles com suas medidas. 
 

  Expressamos abaixo o universo das possibilidades de construções com seus 

respectivos perímetros encontradas nos protocolos dos alunos, que servirão como 

referência para nossa análise: 

 
  a                                                                b 
     
 b   a 
                             a                       a                             
                                      b     b  
                                                                                                               b        b 
                                      Perímetro = 3a + 2b                             Perímetro = a + 4b 
 
                               Fig.1                                                                            Fig.2 
 
       a 
  
                                 b          b                                                                                     a 

                               
    a                                                  b             b b            b 
          a                                          
                   b                                                                     a                  a 
                                                                                     Perímetro= 3a + 2b                                        
Perímetro = 3a+2b               
                    Fig.4 
          Fig.3                                
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Observamos que as figuras 1, 3 e 4 construídas pelos alunos apresentam o 

mesmo perímetro e, isto talvez confunda a resposta dos alunos no momento da 

comparação. 

Durante o processo de construção, algumas figuras congruentes posicionadas 

de formas diferentes, foram consideradas por algumas duplas como figuras 

diferentes, é o caso do trapézio retângulo, figura construída com mais freqüência nos 

protocolos. As construções foram realizadas paulatinamente; todas as duplas, tanto 

do 4º ano como do 5º ano, traçaram os triângulos um a um até que a construção da 

figura desejada finalizasse.    

Apesar de praticamente todas as duplas terem percebido a diferença entre os 

lados do triângulo, houve apenas uma dupla do 4º ano e duas duplas do 5º ano que 

associaram pensamento que pudesse desencadear uma representação em forma de 

expressão algébrica, referente à medida do perímetro, em todos os casos, 

relacionada à quantidade de pedaços iguais que constituíam a figura. 

É importante salientar que a dupla que trabalhou com canudinho de plástico 

obteve a percepção de forma mais clara que a figura desenhada era constituída de 

combinações dos segmentos de reta a e b (relativos ao triângulo que originou o 

desenho), isto se deu porque a medida canudo inteiro não foi suficiente para medir o 

contorno, daí precisaram ver quais os “pedaços” que já haviam medido para “tirar” 

do outro canudo os pedaços que faltavam.  

A resolução da atividade exigiu mobilização de dois tipos diferentes de 

estratégias, as estratégias de construção assim como as estratégias de comparação. 

As estratégias de construções das figuras apresentadas pelas duplas 

basearam-se na sobreposição dos três triângulos ao protocolo da atividade. As 

duplas em geral fizeram tentativas de encaixe dos lados, tentando-se chegar a uma 

figura que respeitasse as características exigidas de não haver superposição de 

lados ou conjugação de lados diferentes. Quando encontravam a figura que 

respeitassem a essas condições, contornavam com lápis ou hidrocor, auxiliados ou 

não pela régua ou pelos lados dos triângulos. A maior dificuldade que as duplas 

sentiram nesta atividade foi fixar as peças (triângulos) no papel para fazer o contorno 

da figura. Salientamos que no 4º ano apenas duas duplas utilizaram a régua na 

construção das atividades. O fato contrariou nossa expectativa porque esperávamos 

que, por se tratar de construções poligonais, as duplas utilizassem a régua. 
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Isso mudou na turma do 5º ano, nela todas as duplas, sem exceção utilizaram 

a régua na etapa da construção das figuras. Esse fato ocorreu devido à experiência 

anterior que os alunos do 5º ano possuíam relacionadas à utilização da régua.  

Em relação às estratégias de comparação, observamos pouca variação, já 

que a maioria das duplas recorreu à medição dos contornos com barbante.  

Na estratégia de comparação mais comum entre as turmas do 4º e 5º anos, 

os alunos fixaram a ponta do barbante no vértice da figura e o moldaram 

acompanhado o contorno desta. Marcaram com hidrocor e cortaram o barbante. O 

procedimento foi repetido com a outra figura e, logo após, aproximaram-se os 

pedaços de barbante e comparam as medidas. A comparação de duas das duplas 

do 5º ano foi realizada colocando-se ainda uma segunda ferramenta, a régua que 

serviu para medir os dois pedaços obtidos. Essa estratégia foi utilizada por três 

duplas do 4º ano e por seis duplas do 5º ano. Devido ao maior contato com 

atividades de pintura, os alunos do 4º ano utilizaram, em sua grande maioria, cores 

diferentes para contornarem as figuras desenhadas, enquanto que os alunos do 5º 

ano numeraram suas construções. 

Três duplas de alunos do 4º ano fixaram a ponta do barbante no vértice da 

figura e moldaram acompanhado o contorno desta, como na estratégia anterior. 

Logo após, marcaram a medida do perímetro com hidrocor. As outras medições de 

perímetro foram utilizadas com o mesmo barbante e marcadas com cores diferentes 

de hidrocor.  A comparação foi realizada com a mesma ferramenta, observando-se 

as marcações coloridas. 

Uma das duplas do 4º ano fixou um canudinho de plástico em um dos vértices 

da figura, marcou no mesmo canudinho os lados consecutivos, e cortou os pedaços 

marcados. Entretanto, como um canudinho só não era suficiente para contornar toda 

a figura, recorreu-se a complementação da medida com outro pedaço de canudinho 

marcado e cortado. O procedimento foi repetido com as outras figuras e 

comparando-se a quantidade de pedaços de cada figura. Nessa dupla foi percebido 

uma tentativa implícita de se estabelecer uma expressão algébrica para identificar o 

perímetro de cada figura desenhada, a partir da distinção e quantificação das 

medidas dos lados das figuras.   

No 5º ano, uma das duplas utilizou a régua para comparar as medidas do 

perímetro. Entretanto a dificuldade e confusão obtida pelas diversas marcações no 

mesmo instrumento o fizeram desistir da régua e partir para a visualização, embora 



 152

que auxiliados pelos registros das medidas transportados pela régua. Observando a 

medida dos lados e repetição dessas medidas na constituição da medida dos 

perímetros em cada figura desenhada, chegou-se corretamente às respostas. É 

interessante perceber que houve a necessidade de se determinar quantos pedaços 

de cada medida foram necessários para o cálculo do perímetro de cada figura 

construída, não convertido na forma algébrica, em linguagem natural. 

As explicações sobre as figuras construídas com maior ou menor perímetro 

tanto do 4º ano como do 5º ano foram de caráter mais pragmáticas, simples 

descritoras de procedimentos realizados. Uma das explicações do 4º ano mais 

comum traduz bem a questão “porque eu medi e vi”, ela aciona o procedimento e a 

observação visual. Outra explicação dos alunos do 4º ano completa o sentido 

“porque nós medimos com o cordão”, enfatizando além do procedimento, a 

ferramenta usada para viabilizar o processo de comparação. “Só pela vista da pra 

gente perceber”, essa explicação é interessante porque remete justamente à dupla 

do 5º ano que usou a régua para comparar os perímetros das figuras, de fato ela 

utilizou a visualização na operação da comparação, entretanto auxiliados pelas 

medidas registradas nas réguas.  

É importante observar que, tanto no 4º ano como no 5º ano, na etapa da 

comparação, houve uma escolha de 85,71% por parte das duplas pela ferramenta 

barbante, o que corresponde a 6 das 7 duplas que participaram da atividade. 

Das 14 duplas participantes, oito (sendo três duplas do 4º ano e cinco duplas 

do 5º ano) construíram repetidamente o trapézio retângulo (figura 2) em posições 

diferentes, afirmando serem figuras diferentes.  Houve também a repetição de outras 

figuras como as figuras 1 e 3 duas vezes e a figura 4 uma vez. Essa confusão 

causada pela mudança de posição das figuras era prevista, principalmente para os 

alunos menores do 4º ano, entretanto ocorreu em maior freqüência com as duplas 

do 5º ano devido à quebra do contrato estabelecido pelas duplas.  Os alunos 

tentaram dividir os trabalhos, separando dois a dois as construções e comparações 

Observamos que em alguns casos em que a figura se repetiu e foi 

classificada ao mesmo tempo tanto como figura de maior, como de menor perímetro. 

Isso ocorreu com apenas três duplas e o motivo da ocorrência foi o fato dos alunos 

componentes das duplas compararem separadamente as figuras. Cada componente 

comparou duas das quatro figuras construídas. De forma geral, a quebra do contrato 

favoreceu o erro no processo de comparação de algumas duplas.  
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O desempenho geral da turma do 4º ano na etapa de construção das figuras 

foi bom, de 27 construções apenas 9 estavam incorretas. Esse número melhorou na 

turma de 5º ano, das 28 construções realizadas, apenas duas estavam incorretas. O 

bom desempenho dos alunos do 5º ano se deu devido à maior experiência dos 

alunos dessa turma na realização de construções geométricas.  

 É interessante observar também que nenhuma das construções realizadas 

pelas duplas de alunos são figuras prototípicas, o que muda o horizonte de 

relacionamento do aluno com construções geométricas, gerado pelo uso quase que 

exclusivo de figuras prototípicas na aprendizagem da geometria, que condiciona à 

idéia de que apenas polígonos particulares têm área e perímetro, é citado no 

trabalho de Câmara (1999) como um outra dificuldade na sala de aula. 

 
Tabela 27: Resultados da atividade 1 – Sessão 6  

Dupla Figura 
desenhada 

Respostas 
Perímetro 

Maior/menor/igual 

Acertos (%) 
na 

comparação 

Erros (%) 
na 

comparação 
01 
4º 

ano 

1ª) Fig 2 
2ª) Fig.3 
3ª)Fig.2 (outra 
posição) 
4ª) Fig.1 

  
Maior:  Fig.1 
Maior: Fig.3 
Menor:  Fig.2 
Menor: Fig. 2 

 
100 

 
0 

 
 

 
01 
5º 

ano 

1ª) Fig 2 
2ª) Fig.3 
3ª)Fig. 4  
4ª) Fig.2 

Maior:  Fig.3 
Maior: Fig.4 
Menor:  Fig.2 
Menor: Fig. 2 

 
100 

 
0 

 

 
 

02 
4º 

ano 

 
1ª) Fig 1 
2ª) Fig.2 
3ª) Fig.3 
4ª) Fig.4 

Maior:  Fig.3 
Maior: Fig.4 
Menor:  Fig.1  
Menor: Fig. 2 

 
 

75 

 
 

25 

02 
5º 

ano 

1ª) Fig.4  
2ª) Fig.2 
3ª) Fig.1 
4ª) Fig.2 

Maior:  Fig.4 
Maior: Fig.1 
Menor:  Fig. 2 
Menor: Fig. 2 

 
 

100 
 

 
 

0 
 

   03 
4º 

ano 

1ª)Fig. 2 
2ª)Fig.2 (outra 
posição) 

  
 São iguais  
(Fig. 2 e Fig.2) 
 

 
         100 

 
 

0 
 

 
03 
5º 

ano 

1ª) Fig.4 
2ª) Fig.4 
3ª) Fig.2 
4ª) Fig.2 

 
Maior: Fig.4 
Menor: Fig.2 

 
100 

 
0 
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Tabela 27: Resultados da atividade 1 – Sessão 6 – Módulo 1 (continuação) 

 

 
04 
4º 

ano 

1ª) Fig. 3 
2ª) Fig. 2 
3ª) Fig.3 (outra 
posição) 
4ª) Fig.3 (outra 
posição. 

 
Maior: Fig. 3 
Menor: Fig 2 
Menor: Fig.3 
Maior: fig.3 

 
 

75 

 
 

             25 

 
04 
5º 

ano 

1ª) Fig. 2 
2ª)Fig 1 
3ª) Fig. 2 
4ª) Fig.2 

 
Menor: Fig.3 
Maior: Fig.2 

 
 
         100 

 
 

0 

 
 

05 
4º 

ano 

 
  1ª) Fig. 1 
  2ª) Fig 2 
  3ª) Fig. 2 
  4ª) Fig.3 

 
Maior:  Fig.1 
Maior: Fig.3 
Menor: Fig 2 
Menor: Fig.2 

 
 

100 

 
 

             0 
 
 

 
05 
5º 

ano 
 

 
  1ª) Fig. 2 
  2ª) Fig 1 
  3ª) Fig. 2 
  4ª) Fig.1 

 
Maior: Fig.1 
Maior: Fig 2 
 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

 0 
 

 
06 

4º 
ano 

 
1ª) Fig.1 
2ª)Fig .1 
3ª) Fig.4 
4ª) Fig.3 
 

 
Maior: Fig.4 
Maior: Fig1 
Menor: Fig.1 
Menor: Fig.3 
 

 
 

50 
 

 
 

             50 

 
 

06 
5º 
ano 

 
1ª) Fig.2 
2ª) Fig.3 
3ª) Fig.4 
4ª) Fig.3 

 
Maior: Fig.3 
Maior: Fig.4 
Menor: Fig.2 
Menor: Fig.3  
 

 
 
 

75 

 
 
 

25 

 
07 
4º 
ano 

 
1ª) Fig.1 
2ª)Fig .3 
3ª) Fig.4 
4ª) Fig.2 
 

 
Maior: Fig1 
Maior: Fig.4 
Menor: Fig.3 
Menor: Fig.2 
 

 
 
 

75 

 
 

          
             25 

 
 
07 
5º 
ano 

 
1ª) Fig.2 
2ª)Fig.1 
3ª) Fig.3 
4ª) Fig.4 

 
Maior: Fig.1 
Maior: Fig.3 
Menor: Fig.2 
Menor: Fig.4 

 
 
 

75 

 
 
 

25 
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ATIVIDADE  2 

 
 
 Como na atividade anterior, você vai construir figuras com os triângulos. 

Porém, agora vai utilizar todos os quatros triângulos, e construir quatro figuras 

diferentes. Desenhem nas duas folhas seguintes essas quatro figuras, e, em 

seguida, responda às questões: 

1) Compare as suas figuras com as de seu colega. Quais as figuras de maior 

perímetro?  

E as de menor perímetro?  

__________________________________________________________________ 

 

 

2) Como você sabe quais figuras têm maior ou menor perímetro? 

______________________________________________________________ 
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Análise preliminar 
 
A segunda atividade difere da primeira apenas porque devem ser utilizados 

todos os quatro triângulos para a construção das quatro figuras solicitadas, 

entretanto com os mesmos objetivos, mudando apenas o nível de complexidade.  
O objetivo da atividade seria então, mostrar ao aluno que se pode modificar o 

perímetro de uma figura plana sem modificar a medida da área. Outro objetivo a ser 

perseguido seria o de levar os alunos a estabelecerem expressões para identificar 

os perímetros das figuras construídas para procederem à comparação.    

Fica estabelecido que para a construção das figuras seja necessário que os 

lados se encaixem perfeitamente, sem que haja superposição dos mesmos e, que as 

figuras das duplas sejam diferentes.  

A atividade utiliza a palavra perímetro de forma já oficializada como na primeira 

atividade da sessão, referindo-se a contorno de uma figura.  

Outro elemento importante é que a seqüência apresenta a idéia de que figuras 

de mesma área, podem apresentar perímetros diferentes, enfatizando a questão de 

que perímetro e área são grandezas independentes. É importante salientar que o 

conceito de área é trabalhado de forma implícita, de modo que o aluno consiga 

diferenciar compreendendo a diferença entre o perímetro e a superfície delimitada 

por ele.  

A atividade apresenta duas etapas importantes para viabilização do seu 

objetivo.  A primeira etapa será a construção das figuras. Esperamos que os alunos 

construam as figuras solicitadas, respeitando o critério de não realizar superposição 

das quatro peças e sempre com o auxílio da régua para realizar o traçado da figura.  

Ao número de construções de figuras semelhantes em posições distintas deve ser 

menor que na atividade anterior, devido ao universo de possibilidades de construção 

ser bem maior.   
 Na segunda etapa da atividade seria comparar as construções realizadas. Já 

nessa etapa esperamos que a ferramenta mais utilizada fosse o barbante devido à 

sua flexibilidade, e que os alunos realizem algumas marcações (graduação) na 

ferramenta. 
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Análise de resultados 
 

As dificuldades encontradas nesta atividade foram menores que a da atividade 

anterior. O fato de existir um número maior de possibilidades veio a contribuir de 

forma contundentemente positiva. A experiência prática da questão anterior e o 

conhecimento antecipado das orientações da atividade também contribuíram para as 

construções realizadas na atividade. É importante salientar que não houve, por parte 

das duplas, uma preocupação em buscar de uma forma já definida para as figuras, à 

experimentação, o manuseio com as peças e, posteriores tentativas de encaixe 

foram, paulatinamente, definindo as formas. A atividade se mostrou envolvente, 

desafiadora e mobilizadora de estratégias.  

Podemos observar que nesta atividade os alunos se referiram ao perímetro 

com muita compreensão do conceito, exibindo com regularidade expressões como 

“medida do contorno”, “medindo tudo por fora”, “perímetro”, para se referirem ao 

perímetro. Observamos ainda, que devido à maior quantidade de combinações 

possíveis, em relação às construções realizadas, houve uma menor quantidade de 

figuras repetidas.   

O universo das possibilidades de construções encontradas nos protocolos da 

atividade foi muito bom, um quantitativo de 11 figuras diferentes. As figuras 

construídas servirão como referência para nossa análise, considerando-se também 

as variações de encaixe dos triângulos, encontradas na construção de figuras 

congruentes: 

 

 
 
 
  
        4 a                                                                                                    
                                         Perímetro = 6b                                                      
Perímetro = 4a                                                                           Perímetro = 2a + 4b  
                                                                                              Variações de encaixe da mesma figura 
                                               
      Fig. 1                                       Fig. 2 
                                                                                           
          
 
                                                                                                                      Fig.3    
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 Perímetro= 2 a  +  4b 
  
                                                                                             Perímetro= 4a + 2b 
     Fig.4              
                                                                                                                               Fig.5                                       
 
 
 
  
 
  
 
Perímetro=2a + 4b                         Perímetro = 2a + 4b 
      
         
 Fig.6                                                                         Variações de encaixe da mesma figura 
 
 
 Fig.7 
 
 
                                                                      Perímetro= 2a + 4b                         
  Perímetro= 2a + 4b                                                                                                 Perímetro=4a+2b 
            
                                                                                                                                                  
   
 
 
       
       Fig.8                                                    Fig.9                                                   Fig.10 
      
                                                                                                             
Perímetro = 4a+2b 
 
 
 
 
 
 Fig.11 
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Tabela 28: Resultados da atividade 2 – Sessão 6 

 

 

Dupla Figura 
desenhada 

Respostas 
Perímetro 

Maior/menor/igual 

Acertos (%) 
na 

comparação 
da medida 

dos perímetros 

Erros (%) 
na 

comparação 
da medida 

dos perímetros
01 
4º 

ano 

1ª) Fig.1  
2ª) Fig.3 
3ª)Fig.9 
4ª) Fig.1 

 Maior:  Fig.3 
 Maior: Fig.9 
 Menor:  Fig.1 
 Menor: Fig. 1 

 
 

75 

 
           
            25 

 
01 

5ºano 
 

1ª) Fig.2 
2ª) Fig.11 
3ª)Fig.1 
4ª) Fig.3 

 Maior:  Fig.11 
 Maior: Fig.3 
 Menor:  Fig.1 
 Menor: Fig. 2 

 
 

100 

 
 

0 

 
02 

1ª) Fig 1 
2ª) Fig.2 
3ª) Fig.10 
4ª) Fig. 8 

  Maior:  Fig.8 
 Maior: Fig.10 
 Menor:  Fig.1 
 Menor: Fig. 2 

 
 
 

100 

 
 
 

0 
 

02 
1ª) Fig 1 
2ª) Fig.2 
3ª) Fig.1 
4ª) Fig.3 

 Maior:  Fig.3 
 Maior: Fig.1 
 Menor:  Fig.2 
 Menor: Fig. 1 

 
 

             75 

 
 

25 

 
 
 
 
 

03 
4º 

ano 

 
1ª)Fig. 1 
2ª)Fig. 8 

 
Maior: 8 
Menor: 1 
 

 
 

50 

 
 

50 
 

 
 

03 
5º 

ano 

1ª) Fig. 2 
2ª)Fig. 4 
3ª) Fig.10 
4ª) Fig.3 

Maior:  Fig.2 
Maior: Fig.4 
Menor: Fig.10 
Menor: Fig.3 

 
 

25 

 
 
           
75 

 
 

04 
4º 

ano 

1ª) Fig. 7 
2ª)Fig.10  
3ª) Fig.1 
4ª) Fig.1 

Maior: Fig.10 
Menor: Fig.7 
As figuras 1 e 1 têm 
mesmo perímetros e 
são iguais 

 
 

100 

 
 

0 
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Tabela 28: Resultados da atividade 2 – Sessão 6 

 

 
 

04 
 

5º 
ano 

 
1ª) Fig. 2 
2ª)Fig.1 
3ª) Fig.3 
4ª) Fig.4 

 
Maior:  Fig.3 
Maior: Fig.4 
Menor: Fig.2 
Menor: Fig.1 

 
 

100 

 
 
 

0 

 
 

05 
4º 

ano 
 

 
1ª) Fig. 10 
2ª)Fig.1  
3ª) Fig. 7 
4ª) Fig.2 

 
Maior: Fig.10 
Maior: Fig.7 
Menor: Fig. 1 
Menor: Fig.2 

 
 
 

100 

 
 

 
0 

 
05 
5º 

ano 

1ª) Fig. 1 
2ª) Fig.3  
3ª) Fig. 1 
4ª) Fig.2 

Maior: Fig.4 
Maior: Fig. 2 
Menor: Fig.1 
Menor: Fig.3 

 
 

100 

 
0 

 
 

06 
4º 

ano 

1ª) Fig.7 
2ª ) Fig. 7 
3ª) Fig.6 
4ª) Fig.8 

Maior: Fig7 
Maior: Fig.8 
Menor: Fig.7 
Menor: Fig.6 

 
75 

 
         25 

 
 

06 
5ºano 

1ª) Fig.1 
2ª) Fig.4  
3ª) Fig.5 
4ª) Fig.2 

Maior: Fig.4 
Maior: Fig.5 
Menor: Fig.1 
Menor: Fig.2 

 
100 

     
           0 

 
07 
4º 
ano 

1ª) Fig.4 
2ª)Fig .1 
3ª) Fig.3 
4ª) Fig.8 

Maior: Fig.4 
Maior: Fig.3 
Menor: Fig.1 
Menor: Fig.8 

 
 

75 

 
 

25 

 
07 
5ºano 

1ª) Fig.11 
2ª)Fig .4 
3ª) Fig.1 
4ª) Fig.2 

Maior: Fig.11 
Maior: Fig.4 
Menor: Fig.1 
Menor: Fig.2 

 
100 

 
0 

 
Das 14 duplas que participaram da atividade, apenas 5 construíram figuras 

repetidas, diferentemente da atividade anterior, na qual 11 das 14 duplas de alunos 

repetiram as construções em posições diferentes.  Dois motivos concorreram para 

tal, o primeiro seria o universo de opções de resposta ser maior, pois cresceu a 

variação de possibilidades, e o segundo é que visualmente com quatro triângulos 
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cresce também a quantidade de lados da figura, corroborando para a maior 

visibilidade da diferença entre as formas da figura.  

 Entre as construções de figuras realizadas, mais de 50% foram figuras 

prototípicas. Das 54 figuras construídas, 28 eram prototípicas (das quais 25 em 

posições prototípicas), sendo 14 quadrados, 9 retângulos e 7 triângulos.  A 

preferência pelas construções deve-se a grande influência do contrato didático, 

estabelecido pelo professor na sala de aula regular, assim como das figuras 

presentes nos livros didáticos veiculados na escola.  

O índice de acertos na construção e comparação do 5º ano foi bem maior que 

na turma do 4º ano, das 26 figuras construídas pelo 4º ano 9 estavam incorretas, 

enquanto das 28 figuras construídas pelo 5º ano, apenas 2 estavam incorretas. 

Um exemplo prático desse resultado é a dupla nº1 do 4º ano desenhou as 

quatro figuras, entretanto a primeira e a última figura eram figuras semelhantes, 

desenhadas em posições diferentes. Este fato nos remete à mesma dificuldade 

encontrada na atividade anterior, os alunos ainda estão influenciados pelas figuras 

em posições prototípicas. A primeira figura construída estava em posição prototípica, 

enquanto a última figura estava em posição inclinada. Isto confirma nossas 

expectativas em relação à dificuldade de que as mesmas figuras em posições 

diferentes são, para os alunos, figuras diferentes. Esta falta da quarta figura gerada 

pelo fato de ser apenas uma repetição da primeira figura desenhada levou a dupla a 

um erro na comparação. Embora a dupla não tenha cometido erro na construção da 

figura, apresentou apenas três figuras diferentes, quando deveria ter construído 

quatro, como explicitava o enunciado da atividade. É interessante que, o fato dos 

alunos da dupla terem escolhido cada um duas figuras para comparar, sem 

perceberem a congruência entre a primeira e a quarta figura, foi decisivo para a 

consolidação de sua resposta. Um dos alunos comparou a primeira e a segunda e o 

outro, a terceira e quarta figuras, desta forma não perceberam, nem a igualdade 

entre os perímetros da primeira e quarta figura, nem a igualdade ente os perímetros 

da segunda e terceira figura. Observando o raciocínio da dupla percebemos a 

utilização de uma lógica correta, os componentes realmente acertaram quais as 

figuras de menor e maior perímetro. É importante registrar que nessa dupla não se 

identificou nenhum indicio de sistematização de representação algébrica. 

 Outra situação envolvendo a construção e comparação de perímetros de 

figuras não prototípicas ocorrida 4º ano se deu com a dupla 6 que construiu quatro 
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figuras, sendo as duas primeiras congruentes em posições diferentes, o que não foi 

percebido pela dupla durante o processo de comparação. É interessante observar 

que houve um erro na comparação entre essas duas figuras, pois, a dupla registrou 

que a primeira figura tinha a medida do perímetro menor e, a segunda, maior. O erro 

foi gerado devido à manipulação da ferramenta utilizada (o barbante) no momento 

da comparação que envolveu a medição dos perímetros. Salientamos ainda que a 

dupla não se utilizou de estratégias econômicas como sugeridas na quarta sessão.  

         Podemos observar três estratégias de comparação das figuras registradas 

nos protocolos desta atividade.  

                Na primeira estratégia de comparação observada os alunos fixaram a ponta 

do barbante no vértice da figura e a moldaram acompanhado o contorno da figura. 

Logo após, marcaram e cortaram o barbante com a medida registrada. Os alunos 

repetiram o procedimento com a outra figura e compararam as medidas retratadas 

pelos barbantes aproximando-se os pedaços de barbante. Essa estratégia foi 

utilizada por três duplas do 4º ano e por seis duplas do 5º ano. Nossa hipótese sobre 

a preferência se baseia no fato da visibilidade quando se tem barbantes diferentes é 

maior e confunde menos os alunos.  

                Outros alunos utilizaram estratégia bem parecida, fixaram a ponta do 

barbante no vértice da figura e moldaram a ferramenta acompanhado o contorno 

desta. Marcaram com hidrocor o perímetro da primeira figura e, com mesmo 

barbante, repetiram o procedimento para o calculo do perímetro da segunda figura e 

em seguida compararam as marcas do barbante. Essa estratégia foi utilizada por 

quatro duplas do 4º ano. Nenhuma dupla do 5º ano se utilizou dessa estratégia. O 

índice de erros de comparação foi bem maior nesse grupo, houve muita confusão no 

momento das marcações do barbante.  

Apenas a dupla 2, do 5º ano utilizou a régua, repetiu o mesmo comportamento, 

confundindo-se nas marcações na régua. Abandonou a ferramenta e decidiu pela 

visualização baseada em projeções visuais auxiliadas sobre a medida registrada na 

régua. É interessante observar que nessa atividade houve a utilização de duas 

ferramentas apenas, o barbante e a régua. Houve dois processos claros durante 

atividade, o cálculo do contorno, realizado por meio de medições, realizadas 

geralmente com a régua e, a comparação de figuras construídas, realizadas 

geralmente com o auxílio do barbante.  
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 As explicações em geral apresentam caráter mais pragmático, especificam 

em geral o procedimento. Entre elas podemos citar a dupla 1 do 5º ano que explica 

de forma mais ampliada ”Eu calculei e medi cada uma e a maior é a quarta e a 

terceira”, esta afirmação carrega a idéia implícita do número, associada a expressão 

que é relacionada a uma operação aritmética de soma com posterior comparação 

(calculei). Outro exemplo encontrado no 5º ano repete a mesma preocupação com a 

praticidade “o número 4 porque eu medi com o barbante”, este já especifica tanto o 

procedimento como a ferramenta. 

 
Comentários gerais sobre a sessão: 
 

Embora não estivesse claro nas atividades, houve uma divisão, não 

especificada atividades da seqüência foram analisadas considerando-se as etapas 

de construção e de comparação, devido às especificidades da sessão. 

Observamos que no universo de quatro figuras construídas da Atividade 1, três 

delas tinham o perímetro de mesma medida 3a+2b. Já no universo de construções 

da atividade 2, de onze figuras construídas, sete delas apresentavam perímetros 

iguais a 2a + 4b e 4a + 2b. Os alunos, muitas vezes, não percebiam essa diferença, 

pois a dupla dividia o trabalho de comparação,  cada componente medindo duas da 

figuras construídas. 

     Os alunos elaboram estratégias interessantes e reagiram bem ao aumento 

de possibilidades de construção das figuras solicitadas, gerado pela atividade 2, 

atendendo as nossas expectativas,  criando uma maior quantidade de formas 

diferentes. 

Verificamos que tanto os alunos do 4º ano como do 5º ano, ainda apresentam 

dificuldades na diferenciação da forma, colocadas em posições diferentes. 

Observamos que um dos aspectos que corroboraram para este erro de desenhar as 

mesmas figuras tenha sido ocasionado por um obstáculo gerado pela constante 

visualização de figuras prototípicas em posições prototípicas, ocorridas em salas de 

aula de matemática, por parte dos alunos. 

Salientamos que apenas uma dupla, das 14 que participaram da sessão, 

demonstrou indício de utilização das estratégias econômicas, ou tentativa de registro 

de expressões que pudessem identificar a medida dos perímetros das figuras. 13 

duplas mediram o contorno inteiro, embora percebessem que havia lados de 
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medidas iguais, indicado pela solicitação de que os lados dos triângulos deviam se 

encaixar perfeitamente. 

O tempo de resolução da sessão foi maior que nossas expectativas puderam 

prever e que se trata de uma variável importante, pois alunos que apresentam idade 

menor levaram um tempo maior para realizar as atividades da seqüencia.  

Os alunos em geral perceberam a invariância das áreas espontaneamente, 

embora não tivessem consciência do conceito de área, se referindo que os pedaços 

(triângulos eram do mesmo tamanho e por isso as figuras eram do mesmo tamanho) 

assim como a variação de perímetros, compreendidos como medida do contorno. 

Inferimos que a compreensão dos conceitos de área e perímetro poderia contribuir 

de forma direta com a melhoria dos resultados das avaliações externas, como a 

avaliação do SAEPE (2002) cuja média de acertos ficou em torno de 43%.  

Embora os alunos não conseguissem apresentar expressões matemáticas para 

identificar perímetros das figuras construídas. Após as apresentações, houve a 

intervenção do professor mostrando a possibilidade de, a partir do estabelecimento 

das medidas a e b para os lados dos triângulos trabalhados, se construírem algumas 

expressões que sugerissem a medida do perímetro de figuras construídas na 

sessão. 
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ANÁLISE DO PRÉ/PÓS-TESTE 

 

 

 

Essa Seqüência Didática é acompanhada pela aplicação de um mesmo teste 

antes e depois da experimentação. 

O Módulo consta de seis sessões acompanhadas do pré/pós-teste, constituído 

de cinco atividades que são vivenciadas sem a caixa de ferramentas, pois esta se 

apresentará como uma importante variável didática. È importante salientar que as 

atividades do pré/pós-teste foram respondidas individualmente pelos alunos. 

  A aplicação do Módulo realizou-se na seguinte ordem: pré-teste, Sessão I, a 

Sessão II, a Sessão III, a Sessão IV, a Sessão V, a Sessão VI e, por último, o Pós-

teste. 
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Atividade 1 

 
 
 
 
 
 
Observe as figuras  e responda as questões  abaixo: 
 

 
 
 
 

a) Qual a figura que tem o contorno mais curto? Explique. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
b) Qual a figura que tem contorno mais longo? Explique. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
c) Existem figuras com contorno de mesmo comprimento? Explique. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 



 167

 
Análise preliminar 
 

O objetivo principal da atividade é identificar as figuras de maior perímetro, de 

menor perímetro e de perímetros iguais. Um outro ponto a ser investigado é se o 

aluno distingue contorno de superfície e perímetro de área a partir da comparação 

de quatro figuras inseridas numa malha quadriculada. As diferenças entre os 

perímetros das figuras são relativamente pequenas, isso exigirá dos alunos uma 

maior atenção para chegar às respostas. Uma outra variável a se considerar é o fato 

das figuras estarem sobre uma malha quadriculada o que em nossa  ótica facilitará  

na estratégia de comparação. 

Como resultado do pré-teste temos as seguintes expectativas de respostas. 

Para a alternativa a, que solicita que o aluno identifique o contorno mais curto 

esperamos a escolha da letra D, que reflete a idéia errônea de que a figura com 

menor área será a figura de menor perímetro. A alternativa b pede que o aluno diga 

qual a figura de contorno mais longo e, acompanhando a lógica da alternativa 

anterior o aluno deve responder a letra B, figura de maior área. Já a alternativa c 
que pergunta ao aluno se existe figuras de contornos do mesmo comprimento, 

pensamos talvez que a resposta se dê por meio de combinações entre as figuras A e 

B ou C e D, esta última combinação devido à concavidade próxima das duas figuras.   

O pós-teste deverá caminhar para resultados melhores em relação ao 

percentual de acertos, baseando-se no fato de que as dificuldades existentes na 

atividade foram trabalhadas ao longo da aplicação da seqüência didática.  
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Análise de resultados 
 
 
Tabela 29: Resultados da atividade 1 – Alternativa A -  Pré/pós teste  
 
 
 
 
 
 
       
 4º ano 

 
Opções de 
respostas 
 

 
A 

Resposta correta 

 
B 

 
C 

 
D 

pré pós pré pós pré pós pré pós 
freqüência 

 
1 2 2 1 1 6 10 4 

% 
 

7,14 14,28 14,28 7,14 7,14 46,15 71,44 28,56 

 
 
 

5º ano 

freqüência 
 

0 3 3 1, 1 2 10 8 

% 
 

0 21,42 21,42 7,14 7,14 14,28 71,44 57,16 

 
 

No pré-teste, a maioria dos alunos das turmas de 4º ano e 5º ano (71,44 %) 

teve o mesmo comportamento, afirmaram, que a figura de menor área, ou seja, 

figura D é a figura de contorno mais curto. Observamos que os alunos foram 

influenciados primeiramente pelo aspecto visual da figura. Dessa forma, atendendo a 

nossa previsão, segundo o raciocino dos alunos, a figura de menor área teria o 

menor perímetro. Outra variável que influenciou a resposta, seria a malha 

quadriculada como pano de fundo das figuras, levando-os a contar os quadradinhos 

para responder. Dessa forma, é pertinente pensar a princípio que nossa referência 

teórica é válida, os alunos levantaram a hipótese de que quanto menor a área, 

menor o perímetro, estabelecendo uma relação de que as grandezas seriam 

diretamente proporcionais e, uma confusão entre os conceitos de área e perímetro. 

O percentual de erro foi muito alto 92,86% para o 4º ano e 100% para a 5º ano. 

O pós-teste demonstrou melhoria discreta no desempenho dos alunos de cerca 

de  7.14 % para 15,38% no 4º ano e de  0% para 21,42% na 5º ano. É interessante 

frisar, que nenhum dos alunos da 5º ano acertou no pré-teste essa alternativa, 

embora tenham aumentado mais de 20 pontos percentuais no desempenho geral. 

Observamos que mesmo após a aplicação do Módulo e do pós-teste da seqüência, 

nos deparamos com a grande influência que a visualização tem sobre a construção 

do conhecimento, que funcionou como uma espécie de instrumento de validação. 

Podemos ainda observar que na 4º ano, turma recém chegada do I ciclo da 

alfabetização, houve uma grande variação do pré-teste e pós-teste relacionada às 
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opções C e D de resposta. A mudança de 71,44% da resposta D e 7,14% para a 

resposta C, para respectivamente 28,56% para a resposta D e 46,15%para a 

resposta C nos fez pensar numa fase de transição do conhecimento que precisa ser 

melhor investigada, pois nos remete que o erro ocorrido tenha se consolidado como 

uma hipótese de aprendizagem influenciada pela medição de linhas curvas durante 

a aplicação da seqüência de que “figuras com partes curvas também têm perímetro”. 

Destarte, seria uma hipótese de aprendizagem mais aprimorada (pós-teste) do que a 

inicial (pré-teste), influenciada pela utilização de ferramentas flexíveis como o 

barbante, o elástico, ou o fio de telefone, durante o processo de aplicação da 

seqüência.  

 Verificamos, também, uma resistência visível à utilização das ferramentas por 

parte dos alunos do 5º ano, no caso da hipótese da influência da falta de utilização 

das ferramentas tenha condicionado uma espécie de queima de etapa por parte 

destes alunos. 
 Os alunos, em geral, tanto do 4º ano quanto do 5º ano conheciam o termo 

contorno. Entretanto aparentavam não ter experiência em medir contornos e 

principalmente, de compará-los. Houve uma predominância do aspecto visual. No 

pré-teste apenas duas duplas do 4º ano utilizaram algum tipo de objeto para auxiliar 

a resolução das atividades: o apoio de “dedinhos” como a unidade de medida; e o 

lápis para auxiliar na medição.  

 No 5º ano, os alunos se deixaram influenciar, a maior parte do tempo, por 

aspectos visuais, tanto que em nenhum momento solicitaram o uso da caixa de 

ferramentas, fato ocorrido com freqüência no pós-teste do 4º ano. 

 
 
Tabela 30: Resultados da atividade 1 – Alternativa B -  Pré/pós teste  
 
 
 
 
 
 
       
 4º ano 

 
Opções de 
respostas 
 

 
A 
 

 
B 

 
C 

 
D 

Resposta 
correta 

 pré pós pré pós pré pós pré pós 
freqüência 

 
0 2 11 5 1 1 2 5 

% 
 

0 14,28 78,58 35,7 7,14 7,14 14,28 35,7 

 
5º ano 

freqüência 
 

2 0 11 8 1 2 0 4 

% 
 

14,28 0 78,58 57,12 7,14 14,28 0 28,6 
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No pré-teste, segundo a maioria dos alunos, a figura de maior contorno é a 

figura de maior área, a figura B. O aspecto visual prevaleceu, a figura aparentemente 

“mais gordinha”, expressão utilizada por um dos alunos do 4º ano, foi escolhida por 

78,58% destes. Podemos constatar que há uma confusão que envolve os conceitos 

de contorno e superfície, citada em nossa fundamentação teórica. A idéia que 

prevalece por parte dos alunos é que quanto maior a área, maior o perímetro, ou 

seja, existe uma relação direta entre as grandezas área e perímetro. O percentual de 

erro apresentado foi muito alto, de 86,02 % no 4º ano e de 100% na 5º ano. Um 

dado que merece destaque é que observamos que os alunos que nunca tiveram 

contato com o conceito de perímetro na escola anteriormente, mobilizam seus 

conhecimentos intuitivos sugerindo essa relação direta.  Supomos que este erro seja 

uma das etapas da construção do conceito de perímetro e que deve ser investigada.  

 Para os alunos do 5º ano que tiveram contato com o conceito na série 

anterior, observamos que a forma limitada como se deu esse trabalho, no qual 

perímetro seria “a soma dos lados de um polígono”, dificultou a compreensão do 

conceito de perímetro, pois enfrentaram as mesmas dificuldades que os alunos do 4º 

ano, utilizando, por vezes, dedos e lápis, de forma mais tímida, para auxiliá-los.  

 No pós-teste houve uma melhora nos resultados das duas séries trabalhadas. 

O índice de erros no 4º ano caiu de 86,02 % para 46,15% e na 5º ano de 100% para 

71,4 %, observando que nesse item a evolução do 4º ano foi melhor numericamente 

que a evolução do 5º ano. Apesar de o resultado ter sido melhor, os alunos do 5º 

ano ainda insistiram na resposta b (57,12%), que é um número bastante significativo, 

demonstrando a necessidade de um trabalho mais eficaz que consiga resolver esta 

questão, talvez alguma atividade que envolva a construção de figuras. Observamos 

também que o fato desses alunos terem resistência ao uso da caixa de ferramentas 

na realização das atividades do Módulo da seqüência contribuiu para o resultado.  
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      Tabela 31: Resultados da atividade 1 – Alternativa C -  Pré-teste  
 
 

 
 

Opções de 
respostas 
 

A e B A e C A, C e 
D 

B e C 
Resposta  

correta 

C A e D Não 
existe 

 

C e D 

 
4ºano 

 
freqüência 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
3 

 
0 

%  
7,14 

 
21,42 

 
7,14 

 
7,14 

 
28,56 

 
7,14 

 
21,42 

 
0 

 
 
5ºano 
 

 
freqüência 

 
2 

 
3 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
4 

%  
14,28 

 
21,42 

 
0 

 
28,56 

 
0 

 
0 

 
7,14 

 
28,56 

 
 
 
     Tabela 32: Resultados da atividade 1 – Alternativa C -  Pós-teste  
 
 
 
 
4ºano 

 
Opções de 
resposta 

 
A e B 

 
A e C 

B e C 
Resposta 

correta 

 
A e D 

Não 
existe 

 

 
B e D 

 
C e D 

 
freqüência 

2 2 3 1 4 1 1 

%  
 

14,28 

 
 

14,28 

 
 

21,42 

 
 

7,14 

 
 

28,6 

 
 

7,14 

 
 

7,14 
 

5ºano 
 
 
 

 
freqüência 

 
1 

  
7 

  
3 

  
3 

%  
7,14 

  
50 

  
21,43 

  
21,43 

 

 No pré-teste, os alunos do 4º ano tiveram muita dificuldade para compreender 

a questão, isso se traduz na quantidade de respostas “C” encontradas, relacionadas 

na não compreensão da necessidade da comparação. O fato de 21,42% dos alunos 

terem registrado a opção de resposta “A” e “C” representa uma comparação 

baseada em formas parecidas, o que se apresenta como uma lógica racional. A 

linguagem do enunciado, devido ao tempo menor de vivência com a leitura, dificultou 

a compreensão da questão, apesar da explicação da professora.  

As estratégias encontradas na turma do 4º ano foram a sobreposição de dedos 

e do lápis nos momentos de medição e da comparação dos contornos, ambos 

apoiados pelo processo da visualização.  

       Os alunos do 5º ano no pré teste se apoiaram, em geral, na visualização tanto 

para medir como comparar os contornos, embora tenha sido observado que dois dos 

alunos utlizaram os dedos como ferramenta no processo de medição. Observamos 
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ainda, que 28,56% dos alunos do 5º ano acertaram a questão, demonstrando uma 

melhor percepção diante da comparação dos contornos das figuras, assim como 

uma melhor compreensão da questão, que os alunos do  4º ano que acertaram 

apenas 7,14 %. 

 É interessante perceber que apesar da maioria dos alunos já terem ouvido 

falar sobre os termos contorno e comprimento, se limitaram a observações dos 

aspectos visuais.  O percentual de erro registrado foi muito alto, exatamente 92,86% 

para o 4º ano e 71,44 % para o 5º ano.  

 Nesta atividade identificamos a utilização de estratégias de medição baseada 

na visualização, e estratégias de comparação baseadas na sobreposição de 

ferramentas ou visualização, prevalecendo esta última. 

 No pós-teste, o 5º ano obteve um aproveitamento de 50%, perfazendo uma 

variação entre o pré-teste e pós-teste de 21,44 %, embora de uma forma geral tenha 

tido melhores resultados que os alunos do 4º ano que obtiveram uma variação de 

apenas 14,3 %, perfazendo um aproveitamento de apenas 21,44%. 

 Observamos também que tanto no 4º ano como no 5º ano, houve uma 

insistência na opção de “não existe” contornos iguais, baseados apenas na 

observação do aspecto visual das figuras. Nesse caso, os alunos estabeleceram 

uma associação entre a forma da figura e a medida do seu contorno, gerando o 

teorema “figuras de formas diferentes possuem contornos de medidas diferentes”.   

Mais uma vez, nos deparamos com situações que nos levam a pensar em uma 

hipótese de aprendizagem, um erro que funcionaria como uma formulação de 

hipótese do aluno relacionada a construção do conceito de perímetro.  

Um fato importante ocorrido no pós-teste é, que todas as respostas apontavam 

para uma comparação entre dois contornos, contrariamente ao que ocorreu no pré-

teste na 4º ano, no qual os alunos registraram apenas a alternativa “C”, 

demonstrando a não compreensão da atividade. 
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Atividade 2 
 
 
 
 
 
Observe os desenhos contidos na malha quadriculada abaixo e marque um X na 
resposta correta.  
 

:  
(    )  O contorno do quadrado é mais longo do que o contorno da cruz.. 
(    )  O contorno da cruz é mais longo do que o contorno quadrado. 
(    )   contorno do quadrado tem o mesmo comprimento que o contorno da cruz.  
 
 
Explique: 
 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Análise preliminar 
 

A segunda atividade consta de uma cruz e um quadrado, registrados em malha 

quadriculada e é solicitado aos alunos que assinalem a resposta verdadeira. 

O objetivo dessa atividade é verificar se o aluno percebe a invariância do 

perímetro em relação à mudança de forma da figura.  A visualização na malha 

quadriculada funcionará como um diferencial para o aluno elaborar suas hipóteses. 

Através da comparação visual os alunos poderão dizer que a cruz tem menor 

perímetro ou maior, levando em consideração a unidade de medida, convencionada 

como o lado do quadrinho do quadriculado. O aluno também estará diante de uma 

situação que poderá distinguir perímetro de área e contorno de superfície. 

 Espera-se que os alunos assinalem a alternativa que diz que “o contorno do 

quadrado é mais longo que o contorno da cruz”. 

 
Análise de resultados 
 
 
                       Tabela 33: Resultados da atividade 2 - Pré-teste 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
PROPOSIÇÃO 
 

 
4º ano 

 
5ºano 

 
Respostas 

 
% 

 
Respostas 

 
% 

O contorno do quadrado 
é mais longo que o 
contorno da cruz 

 
10 
 

 
71,4 

 
3 

 
21,42 

O contorno do quadrado 
é mais curto que o 
contorno da cruz 

 
2 

 
14,28 

 
5 

 
35,7 

O contorno do quadrado 
tem o mesmo 
comprimento que o 
contorno da cruz 
(Resposta correta) 
 

 
 
2 

 
 

14,28 

 
 
6 

 
 

42,84 
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              Tabela 34: Resultados da atividade 2 - Pós-teste  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No pré-teste, os alunos do 4º ano foram rápidos na resolução e houve um 

predomínio da discriminação visual passiva. A explicação mais freqüente foi que o 

quadrado “é maior”, “mais grande”, “mais comprido” do que a cruz. Esta  questão 

reflete bem a confusão que os alunos fazem entre os conceitos de área e perímetro, 

baseada na visualização das figuras.  

Observou-se ainda que três alunos utilizaram como estratégia a contagem de 

quadradinhos, estabelecendo uma confusão entre os conceitos de área e perímetro, 

induzida nesse caso, pela presença da malha quadriculada.  O percentual de erro no 

pré-teste da questão no 4º ano foi de 85.72% e, no 5º ano de 57,16%.  

No pós-teste, o percentual de erro dos alunos que insistiam na resposta que o 

quadrado teria a medida do contorno maior que a medida do contorno da cruz foi 

muito alto tanto no 4º ano (50%) como no 5º ano (35,7%), demonstrando ainda a 

confusão entre os conceitos de área e perímetro. Estabelecendo um link com a 

Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO, A, COLOMER, T,1979) que trata a 

construção da escrita alfabética como um processo constituído de hipóteses que 

seguem uma ordem de evolução, podemos talvez ousar em pensar que esta 

resposta “o contorno do quadrado é mais longo do que a cruz” tenha sido uma 

hipótese inicial do aluno, baseada em algo concreto para ele que seria a imagem, 

influenciada pela visualização, demonstrada sob justificativa da figura ser “maior” ou 

“mais grande”(como explicaram alguns alunos),  o que vem a convergir para 

 
PROPOSIÇÃO 
 

 
4º ano 

 
5º ano 

 
Respostas 

 
% 

 
Respostas 

 
% 

O contorno do quadrado 
é mais longo que o 
contorno da cruz 

 
7 

 
50 

 
5 

 
    35,7 

O contorno do quadrado 
é mais curto que o 
contorno da cruz 

 
2 

 
14,3 

 
2 

 
14,3 

O contorno do quadrado 
tem o mesmo 
comprimento que o 
contorno da cruz 
(Resposta correta) 
 

 
 
5 

 
 

      35,7 

 
 
7 

 
 

50 



 176

confusão entre os conceitos de área e perímetro. Nesse caso, levantaríamos a 

hipótese que essa confusão poderia ser inerente à construção do conceito de 

perímetro (ou área) e, não só, algo que se constitui como uma dificuldade de 

aprendizagem gerada pela transposição didática interna, na sala de aula de 

Matemática, como visto em nossa referencia teórica. Esta questão merece, em 

nossa concepção, ser melhor investigada.    

É importante perceber que no pós-teste houve um aumento substancial no 

percentual de acertos do 4º ano de 14, 28 % para 35,7 %,e no 5º ano de 42,84% 

para 50%, apenas uma parte dos alunos que afirmaram no pré-teste que “o contorno 

do quadrado é mais curto do que o da cruz” mudaram sua resposta no pós-teste, 

afirmando que ”o contorno do quadrado é mais longo que o contorno da cruz”.  Esse 

crescimento pode ser associados a utilização da caixa de ferramentas para medição 

nas atividades da seqüência. 
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Atividade 3 

 

A figura abaixo representa uma rua do bairro em que moram os amigos Pedro, 

Marta,Ricardo e Luis.  

 
 
Mercearia 
                                                 
 
Padaria 
   
   
 
Farmácia 
 
Livraria      
 
                                                                                                                     
 
 
Restaurante 
 

Observe bem a figura acima e marque um x nas alternativas corretas. 
 
Item 1:  Quem percorreu o caminho mais comprido? 
 
(    ) Pedro, que sai do restaurante e vai à padaria.   

(    ) Marta, que sai do restaurante e vai à mercearia. 

(    ) Ricardo, que sai da livraria e vai à padaria. 

Explique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Item 2: Se Luiz foi da mercearia até a livraria, ele percorreu um caminho: 

(   ) Mais longo do que o de Pedro.      

(   ) Mais curto que o de Pedro. 

(   ) Da mesma medida do caminho  de Pedro. 

Explique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Análise Preliminar 
 

O objetivo da terceira atividade é fazer o aluno comparar comprimentos 

visualmente. Como no pré-teste ele não pode utilizar a caixa de ferramentas, mas, 

poderá tentar sobrepor algo como o lápis, o dedo ou outro material que lhes auxilie a 

realizar a comparação.  

 Esperamos que os alunos respondam o item 1 da atividade com muita 

facilidade pelo fato da comparação ser simples pelo fato da diferença entre as 

medidas ser considerável e visivelmente identificável.  Já no item 2 , o fato de uma 

das informações estarem no item anterior irá dificultar muito a resposta, 

principalmente para os alunos do 4º ano, ainda muito acostumados a problemas com 

informações mais diretas.  

 
 
 
Análise de resultados 
 
 
 

Tabela 35: Resultados da atividade 3 – item1 – Pré-teste 
 

 
 
 
 
 
 
4º ano 

 
 
Opções de 
resposta 

 
Pedro 

 

 
Marta 

(resposta 
correta) 

 
Ricardo 

(opção criada 
pelo aluno)  

Pedro e Marta 
percorreram a 

mesma distância  
freqüência  

3 
 

9 
 

1 
 
1 

% 
 

 
21,42 

 
64,3 

 
7,14 

 
           7,14 

 
5º ano 
 

freqüência  
3 

 
10 

 
1 

 
0 

% 
 

 
21,46 

 
71,4 

 
7,14 

 
0 
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Tabela 36: Resultados da atividade 3 – itém1 – Pós-teste  
 
 
 
 
 
 
 
 
4º ano 

 
 
Opções de 
resposta 

 
 

Pedro 
 

 
Marta 

(resposta 
correta) 

 
 

Ricardo 

(opção criada 
pelo aluno)
 Pedro e Marta 

percorreram a 
mesma distância  

freqüência  
2 

 
12 

 
0 

 
0 

 
% 

 
14,3 

 
85,7 

 
0 

 
0 

 
5º ano 
 

freqüência  
1 

 
12 

 
1 

 
0 

 
% 

 
7,14 

 
85,72 

 
7,14 

 
0 

 
 

             Tanto no pré-teste como no pós-teste, observamos que este item foi de fácil 

resolução. Os alunos apelaram predominantemente para o aspecto da discriminação 

visual passiva, tanto na hora de medir como no momento de comparar. Poucas 

estratégias alternativas à discriminação visual passiva foram percebidas, como é o 

caso de um aluno do 4º ano que recontextualizou a questão, transpondo a situação 

para a realidade de sua rua, imaginando distâncias reais representadas por seus 

dedinhos e registradas pelo observador. 

              Alguns alunos levaram muito tempo para realizar a atividade. O percentual 

de erro da questão no pré-teste foi de 35,7% para o 4º ano e de 28,6% para o 5º 

ano, o que demonstra a facilidade já prevista em nossa análise preliminar. 

 No pré-teste, uma das alunas da 3ª registrou que “Marta” e “Pedro” 

percorreram a mesma distância, justificando que “Pedro sai do restaurante e vai à 

padaria é igual à Marta sai do restaurante e vai a mercearia”, criando uma alternativa 

não existente no protocolo da atividade.  

 Esse mesmo item da atividade gerou uma inquietação dos alunos do 4º ano 

no momento do pós-teste causada pela solicitação de um aluno em relação à 

necessidade da caixa de ferramentas como apoio para a resolução. Logo após este 

pedido, praticamente todos os alunos começaram a utilizar a caixa de ferramentas 

como instrumento que viabilizaria a sua resposta. 

  É importante verificar que no 5º ano não houve a solicitação da caixa de 

ferramentas, nem mesmo de ferramentas isoladas como é o caso do barbante. As 
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ferramentas mais utilizadas pelos alunos do 4º ano foram a régua e o barbante, 

viabilizando a estratégia de sobreposição de ferramentas com transporte para uma 

reta suporte como auxílio de comparação ou simplesmente usando a própria régua 

ou cordão como suporte para a comparação.  

               Em relação às atividades anteriores, observamos que pelo fato do percurso 

apresentado nesta atividade ser um segmento de reta, e não uma linha fechada ou 

pelo menos um caso mais particular, um polígono, o número de acertos da questão 

foi muito maior. 

 
 
                    Tabela 37: Resultados da atividade 3 – item 2 – Pré-teste  
 
 

 
 
 

Opções 

Mais longo do que o 
de Pedro. 

Mais curto do que o 
de Pedro 

(Resposta correta) 

Da mesma medida que 
o caminho de Pedro 

 

 
 
 
4º ano 

 
freqüência 

 
10 

 
2 

 
2 

 
% 

 
71,44 

 
14,28 

 

 
14,28 

 
5ºano 
 
 

freqüência 
 

 
3 
 

 
10 

 
1 

 
% 

 
21,46 

 
71,4 

 
7,14 

 
 
 
                    Tabela 38: Resultados da atividade 3 – item 2 – Pós-teste  
 

 
 
 

Opções 

Mais longo do que o 
de Pedro. 

Mais curto do que o 
de Pedro 

( Resposta correta) 

Da mesma medida que 
o caminho de Pedro 

 

 
 
 
4º ano 

 
freqüência 

 
2 

 
12 

 
0 

 
% 

 
 

14,28 

 
 

85,72 

 
 

0 
 
4ª 
série 
 
 
 

freqüência 
 

 
3 

 
10 

 
1 
 

 
% 

 
21,46 

 
71,4 

 
7,14 
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Esta questão foi muito polêmica por conta da existência de uma informação 

auxiliar da resolução estar localizada no item anterior, o caminho que Pedro 

percorreu.  A questão foi explicada várias vezes aos alunos.  O fato de alguns 

alunos ainda estarem terminando de responder o item 1, influenciou negativamente 

o andamento da sessão pois, depois de algum tempo  da atividade iniciada, ainda se 

estava explicando o  que fazer nesta atividade para estes alunos que se atrasaram.  

É necessário se rever o tempo dos alunos para resolução das atividades da sessão.  

No pré-teste, o percentual de erro nesse item foi muito alto, 85.7 % para os 

alunos da 4º ano que sentiram uma profunda dificuldade em relação à informação 

contida no item anterior, assim como não tinham prática de medição linhas. Já no 

pós-teste, com auxílio das ferramentas e a experiência adquirida na vivência da 

Seqüência Didática, houve um crescimento considerável no aproveitamento dos 

alunos da 4º ano do 14,28 % para 85,72 % 

 As ferramentas da caixa de ferramentas utilizadas pelos alunos respeitadas a 

ordem de preferência nesta atividade foram régua e cordão, embora esperássemos 

que  fosse utilizada apenas a régua. A estratégia predominante foi a sobreposição 

de ferramentas com e sem auxílio de retas suporte. 
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Atividade 4 

 

Observe a ilustração abaixo, prestando atenção aos contornos das figuras A e B: 

 

 
 

                                                                                                               

  
Figura A                              
 
           Figura A                                                                                Figura B 
          
 
A figura A, representada por um quadrado, foi dividida em dois triângulos iguais 
a partir de uma de suas diagonais. Giramos esses dois triângulos e formamos um 
triângulo maior, denominado figura B.      
 
 
Baseado nas informações acima, marque  a alternativa correta: 

 
 
(    ) O contorno das figuras A e B tem o mesmo comprimento. 
 
(    ) O contorno da figura A é mais longo do que o da figura B. 
 
(    ) O contorno da figura B é  mais longo do que o da figura A. 

 
 
Explique sua resposta: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Análise preliminar 
 

O objetivo da quarta questão é fazer o aluno compreender que figuras de 

mesma área, pode possuir perímetros de medidas diferentes, como é o caso das 

figuras A e B, tratadas na atividade. Esse assunto foi muito trabalhado na sessão V, 

quando se solicitava aos alunos que com três ou quatro triângulos se construa 

diferentes figuras. 

No pré-teste os alunos podem ser levados a deduzirem que as duas figuras 

têm o mesmo perímetro, devido à confusão gerada em torno da dificuldade que os 

alunos têm em distinguir os conceitos de perímetro e área.  

 
 
 
Análise de resultados 
 
 Observe as tabelas a seguir. 

 

Tabela 39: Resultados da atividade 4 – pré teste 
 

 
 
 

 
Opções de 
resposta 

O contorno das 
figuras tem o mesmo 

comprimento 
 

O contorno da 
figura A é mais 
longo do que a 

figura B 

O contorno da figura 
B é mais longo do que 

a figura A. 
( Resposta correta) 

 
 
 
4º ano 

 
freqüência 

 
5 

 
4 

 
5 

 
% 

 
 

35,55 

 
 

28,56 

 
 

35,98 

 
 
5º ano 

 
freqüência 

 

 
5 

 
1 

 
8 

 
% 

 
 

35,55 

 
 

7,14 

 
 

57,31 
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Tabela 40: Resultados da atividade 4 – pós-teste 

 
 

 
 
 

 
Opções de 
resposta 

O contorno das 
figuras tem o mesmo 

comprimento 
 

O contorno da 
figura A é mais 
longo do que a 

figura B 

O contorno da figura 
B é mais longo do que 

a figura A. 
( Resposta correta) 

 
 
 
4º ano 

 
freqüência 

 
1 
 

 
4 

 
9 
 
 

 
% 

 
7,14 

 
28,56 

 
64,3 

 
 
5º ano 

freqüência 
 

 
2 

 
1 

 
11 

 
% 

 
 

14,28 

 
 

7,14 

 
 

78,58 

 
  

No pré-teste, tanto os alunos do 4º ano como do 5º ano resolveram a questão 

sem maiores problemas. Verificamos que os alunos acharam a atividade 

relativamente fácil, entretanto não se concentraram no processo de formação da 

figura 2, nem sugeriram nenhuma expressão que contemplasse a medida do 

perímetro baseada em estratégias econômicas. Preocuparam-se apenas em 

comparar a medida do contorno das figuras visualmente.   

Quatro alunos do 4º ano utilizaram a sobreposição dos dedos como 

ferramenta para auxiliá-los no processo de medição e comparação. Já no pós-teste, 

praticamente todos os alunos do 4º ano utilizaram a caixa de ferramentas o que foi 

muito útil para auxiliar tanto às medições como as comparações das medidas do 

contorno, entretanto fugiram um pouco de nosso objetivo que era realizar utilizando 

os conhecimentos em ação estabelecidos a priori, no momento do planejamento da 

atividade.  

           O percentual de acertos dos alunos do 4º ano no pré-teste foi de 35,7% , 

enquanto que no pós-teste foi de 64,3%. Os alunos do 5º ano apresentaram também 

um bom aproveitamento aumentando o seu percentual de acertos de 57,31% para 

78,58% e atendendo nossas expectativas.  
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Atividade 5 

 
 
 
Item 1: 
 
Assinale a opção correta: 
 
(     )  O perímetro de  uma pipa está associado à  quantidade de papel que    
          gastamos para fazê-la. 
 
(     )  O perímetro de uma pipa está associado ao comprimento total das  
          palhetas que o formam. 
 
(     )  O perímetro de  uma pipa está  associado ao comprimento do barbante     
          que a contorna. 
 
(     )  O perímetro da pipa está associado ao comprimento da sua cauda. 
 
 
 
 
Item 2: 
 
I – Se um colega lhe perguntasse o que significa perímetro, o que você 
responderia? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Análise preliminar 
Esta última atividade tem o objetivo de perceber se o aluno compreendeu o 

conceito de perímetro. No item 1, iremos verificar se ele, a partir de um contexto, 

identifica perímetro. Já o item 2, funciona como um  instrumento de validação da 

resposta anterior. 

Acreditamos que os alunos devam fazer alguma associação com seus 

conhecimentos anteriores. A resposta que esperamos que seja mais comum é que o 

perímetro de uma pipa esteja associado à quantidade de papel que gastamos para 

fazê-lo. 

Para responder o item 2 do pré-teste, sobre o significado de perímetro, 

teremos dois tipos de repostas. O primeiro tipo seria o de associar a resposta os 

seus conhecimentos prévios e o segundo tipo, seria a afirmação de que não sabe. 

Após a aplicação do Módulo I da Seqüência Didática os alunos deverão 

responder facilmente, fazendo associação com o que aprenderam no decorrer da 

Seqüência. 

 
Análise de Resultados. 

 

Tabela 41: Resultados da atividade 5 - item1 – pré-teste 
 
: 
 
 
 

 
 
Opções 
 

 
À quantidade 
de papel que 

gastamos para 
fazê-la. 

 
Ao 

comprimento 
total das 

palhetas que a 
formam. 

 
Ao 

comprimento 
do barbante 

que a contorna. 
(Resposta 

correta) 

 
 

Ao comprimento 
da sua cauda 

 
 
 
4º ano 

 
freqüência 

 
2 

 
3 

 
3 

 
6 

 
% 

 
14,28 

 
21,42 

 
21,42 

 
42,88 

 
 
5º ano 

 
freqüência 
 

 
5 

 
2 

 
6 

 
1 

 
% 

 
35,7 

 
14,28 

 
42,88 

 
7,14 
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Tabela 42: Resultados da atividade 5-ítem1 – pós-teste 
 
 
 
 
 

 
 
Opções 
 

 
À quantidade 
de papel que 

gastamos para 
fazê-la. 

 
Ao 

comprimento 
total das 

palhetas que a 
formam. 

 
Ao 

comprimento 
do barbante 

que a contorna. 
(Resposta 

correta) 

 
Ao comprimento 

da sua cauda 

 
 
 
4º ano 

 
freqüência 

1 1 8 4 

 
% 

 
7,14 

 
7,14 

 
78,58 

 
7,14 

 
 
5º ano 

freqüência 
 

3 2 9 0 

 
% 

 
21,42 

 
14,28 

 
64,3 

 
0 

 
A resposta mais freqüente no pré-teste do 4º ano foi que o perímetro da 

pipa está associado ao comprimento de sua cauda, contrariando nossas 

expectativas. Nossa hipótese é que este erro ocorreu porque no campo visual do 

aluno predominou a parte livre da pipa, a cauda, pois ela seria mais fácil de medir.  

No pré-teste, o percentual total de erro foi de 72,58%, sendo que 21,42% 

dos alunos responderam que perímetro está associado ao comprimento das  paletas 

que a formam, não levando em conta as paletas internas ao contorno e, 

aproximadamente 14% respondeu que o perímetro estaria associado à quantidade 

de papel, confundindo com o conceito de área. 

O pós-teste do 4º ano demonstra um resultado muito bom dos alunos em 

relação ao pré-teste, de 78,58 % de aproveitamento, constatando que o aluno 

conseguiu perceber a associação existente entre perímetro e contorno de uma 

figura.  

O resultado do pré-teste do 5º ano foi bem melhor, 42,88%. Acreditamos 

que este se deu devido ao fato dos alunos do 5º ano já terem estudado perímetro na 

série anterior. Observamos que a resposta que tem relação com o conceito de área, 

que é a que associa o conceito de perímetro com a quantidade de papel para se 
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construir uma pipa  obteve um percentual expressivo no pré-teste, devido a confusão 

que o aluno faz influenciado pela visualização da figura, como previsto em nossa 

análise inicial. Já pós-teste este problema diminuiu de 35,7% para 21,42% como 

influência da vivência da seqüência. 

Os alunos do 5º ano no pós-teste obtiveram 64,4 % de aproveitamento, 

demonstrando também um bom resultado, baseado na associação que puderam 

estabelecer entre área e perímetro.  

 
 
                Tabela 43: Resultados da atividade 5 -  item 2 - pré-teste  
 
 
 
 
 
 
       
 4º ano 

 
Tipos de 
associação 
 

 
Conhecimento 

prévio 
 

 
Unidades 
de medida 

 
Termo 
ignorado 

Não 
compreendeu 

freqüência 
 

7 2 5 0 

% 
 

50 14,28 35,72 0 

 
5º ano 

freqüência 
 

 
3 

 
0 

 
10 

 
1 

 
% 

 
21,46 

 
0 

 
71,4 

 
7,14 

 
 

Tabela 44: Resultados da atividade 5 -  item 2 - pós-teste  

 
 
 
 
 
 
       
 4º ano 

 
Tipos de 
associação 
 

 
Não 

compreendeu 

 
Termo 
ignorado 

 
Expansão do 

conceito 

 
Conceito 

freqüência 
 

0 2 1 11 

% 
 

0 14,28 7,14 78,58 

 
5º ano 

freqüência 
 

2 1 0 11 

 
% 

14,28 7,14 0 78,58 

 

No pré-teste, observamos que 35,72% dos alunos do 4º ano afirmaram que 

não sabiam o que era perímetro, 28,56 faziam associações diversas que não tinham 

qualquer relação com o tema, 14,24 % pensaram numa associação com metro e, 

apenas 21,42 %  demonstraram uma relação mais direta com o trabalho que seria 
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realizado por meio da seqüência didática proposta para o desenvolvimento do 

conceito de perímetro.  

No 5º ano, que havia trabalhado o conceito no ano anterior, aproximadamente 

71,4% dos alunos afirmaram não saber o que significa perímetro, 7,14 % não 

compreenderam a pergunta e, apenas cerca de 21,46 % estabeleceram alguma 

associação com os conhecimentos prévios sobre o assunto.  

Esta questão serviu como uma complementação ao item anterior, no qual o 

sujeito registraria sua compreensão sobre o conceito de perímetro. Podemos 

observar que tanto na turma do 4º ano como na turma do 5º ano, os alunos 

conseguiram estabelecer algum tipo de associação entre a medida do contorno e 

perímetro, objetivo maior da atividade, as duas turmas coincidentemente, perfizeram 

um percentual de 78,58%. 

Na turma do 4º ano, no pós-teste, constatamos que as relações 

estabelecidas, retratam um pouco da experiência de medir contornos ao longo da 

vivência da seqüência, em alguns casos sob forma de uma estratégia de como medir 

contornos. Como exemplo podemos citar  “medida ao redor de uma pipa com o 

barbante”, etc. 

Os alunos da turma do 5º ano utilizaram algumas definições mais específicas, 

demonstrando a sua compreensão do conceito em determinado contexto. Como 

exemplo podemos citar as definições, “perímetro da pipa é a medida do contorno 

dela”, “é igual ao comprimento mais largura”, referindo-se ao perímetro de um 

retângulo, “é a medida do contorno ao lado da figura”. 
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5   CONCLUSÃO  
 
 
 
 Nesse estudo procuramos investigar os efeitos de uma seqüência didática 

para a construção, pelo aluno, do conceito de perímetro enquanto grandeza 

comprimento. Para tal, optamos por um estudo comparativo entre duas turmas das 

séries iniciais do Ensino Fundamental com perfis diferenciados.  A idéia seria 

verificar que efeitos encontraríamos em alunos que nunca tinham trabalhado o 

conceito de perímetro, e compará-los a outros efeitos ocorridos com alunos que já 

haviam trabalhado esse conceito. Dessa forma, procuramos observar os 

conhecimentos prévios dos alunos das duas turmas para, após a aplicação da 

seqüência, verificarmos em que medida foram modificadas, ou não, as suas 

concepções. 

 Em uma análise mais geral, baseada em dados coletados por meio do pré-

teste observamos que as dificuldades apresentadas pelos alunos em nosso aporte 

teórico apresentaram-se de forma diferenciada nas duas turmas. As concepções dos 

alunos do 4º ano, que não haviam trabalhado na escola o conceito de perímetro, 

foram bastante diferenciadas daquelas dos alunos de 5° ano, já que os do 5º ano 

haviam vivenciado essas idéias anteriormente. Enquanto o primeiro grupo de alunos 

associa perímetro a conhecimentos prévios extra-matemáticos, os alunos de 5° ano 

tendem a mobilizar idéias com base na matemática escolar. Dessa forma, para eles, 

perímetro apareceu como associado à soma de lados. 

Após o trabalho, observamos que a maioria dos alunos das duas turmas 

elaboraram conjecturas relacionadas ao conceito de perímetro, estruturadas com 

base nas atividades vivenciadas da seqüência didática. Cabe-nos evidenciar que 

esse conhecimento matemático foi verificado tanto a partir de um contexto, no caso 

a confecção de uma pipa como, posteriormente, na elaboração de uma proposição a 

respeito do conceito de perímetro.  

 No pré-teste, observamos também uma tendência dos alunos das duas 

turmas a confundirem os conceitos de área e perímetro, como visto em nosso aporte 

teórico, só que em dois contextos diferenciados. 

  O primeiro contexto seria o das figuras estarem em malhas quadriculadas, 

como ocorre nas atividades 1 e 2, nas quais os alunos são influenciados pela 

contagem dos quadradinhos. Nesse caso, os alunos, ao invés de contarem a 
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quantidade de lados dos quadradinhos que formaram a figura, contaram a 

quantidade de quadradinhos da região interior da figura, ou seja, identificaram a área 

da figura como sendo a soma das unidades de quadradinhos. Dessa forma, 

inferimos que a malha quadriculada seria um contexto complicador para o trabalho 

com o conceito de perímetro, ou seja, a malha quadriculada, em nosso estudo, 

induziu os alunos ao erro. Nesse sentido, propomos outros estudos complementares 

que venham revelar a ocorrência e a natureza de erros cometidos por alunos sobre 

estratégias mobilizadas para o cálculo da medida de perímetros de figuras em 

contextos de malha quadriculada.   

 O segundo contexto em que os alunos demonstram a confusão existente 

entre os conceitos de área e perímetro é o de figuras não inseridas em malha 

quadriculada. Em particular, nos foi possível identificar que, antes do trabalho com a 

seqüência didática, os alunos dos dois níveis de escolaridade não conseguem 

identificar a dissociação das duas grandezas em situação em que a área é 

conservada e o perímetro é ampliado. Para eles, o aumento de uma das grandezas 

está associado ao aumento da outra. 

 Entretanto, após o trabalho com a seqüência didática, pudemos verificar um 

aumento discreto de 20 % de acertos nas atividades relativa à variação de 

perímetros de figuras com mesma área não contidas em malhas quadriculadas. 

Observamos, como influência da seqüência, a mudança de comportamento dos 

alunos em não se deixar influenciar pelo aspecto visual da figura, buscando realizar 

medições do contorno das figuras com o auxílio das ferramentas. 

Outro fato também influenciado pelo aspecto visual que aparece no pré teste é 

que, os alunos do 4º ano, ou seja, aqueles mais novos na idade percebem muito 

pouco a invariância de perímetros de figuras com formas diferentes, inseridos em 

malha quadriculada. Esses alunos estabeleceram com seus conhecimentos prévios 

uma idéia de que quanto maior a figura, maior seu contorno, ou seja, uma relação 

direta entre área e perímetro. Acreditamos que nesse caso não estamos diante de 

uma confusão entre os conceitos de área e perímetro, mesmo porque os alunos do 

4º ano apresentam conhecimentos intuitivos sobre essas grandezas, pouco 

adequados ao conceito matemático de perímetro, nos quais há uma predominância 

dos aspectos visuais globais das figuras. Já os alunos do 5º ano deixaram-se 

influenciar pelos aspectos visuais numa freqüência bem menor que os alunos do 4º 

ano. Observamos que uma boa parte dos alunos do 5º ano recorreu à contagem dos 
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lados dos quadradinhos, o que demonstra a influência de seus conhecimentos 

anteriores, ou seja, o trabalho a partir da malha quadriculada realizado nas salas de 

aula de Matemática. 

Um aspecto relevante que ocorreu nas duas turmas foi à boa compreensão dos 

alunos nas atividades que se referiram à comparação de segmentos de reta. O 

objetivo da atividade seria que essa comparação fosse visual e foi o que realmente 

ocorreu. Entretanto observamos uma grande dificuldade quando uma informação 

auxiliar a resolução da atividade esteve num item anterior, ou seja, em função de 

outra informação. Destarte, ressaltamos que os erros ocorridos não 

necessariamente revelaram uma dificuldade em comparar as dimensões dos 

segmentos, mas a dificuldade de compreender o contexto da atividade. 

Observamos, por meio da análise do pré-teste, das seis sessões e do pós-

teste, que houve um avanço nas concepções dos alunos em relação à construção 

do conceito de perímetro, enquanto grandeza comprimento, que se deu de forma 

paulatina. É pertinente lembrar que a dinâmica da aplicação das sessões 

(apresentação da sessão, resolução das atividades e debate) foi determinante para 

a aprendizagem dos alunos. Destacamos os debates como momentos relevantes 

para a socialização e discussão das estratégias elaboradas, bem como a 

institucionalização dos conhecimentos construídos.  

Outro fator que contribuiu substancialmente para a mudança de concepção dos 

alunos foi a utilização da caixa de ferramentas, também referidas em nossa 

fundamentação teórica como medianeiros nos processos de discriminação visual 

(BARBOSA, 2007). Observamos que alunos do 4º ano, ou seja, alunos de menor 

idade tiveram maior aceitação inicial pelo uso das ferramentas que os alunos do 5º 

ano que demonstraram dificuldades na primeira sessão, ao privilegiarem a régua 

para medir linhas curvas, que inferimos ser influência da transposição didática 

interna e dos livros didáticos. Com o passar do tempo houve um emprego crescente 

nas duas turmas do uso das ferramentas. Observamos também que os alunos da 

turma do 4º ano, com mais freqüência, utilizavam mais de uma ferramenta e 

cometiam mais erros nos processos de medição. Apenas os alunos do 5º ano 

estranharam o fato da régua não ter graduação, essa foi a razão de abandonos da 

ferramenta. Percebemos que houve, de forma geral, a predominância do uso do 

barbante para os processos de medição, seguidos da régua para a medição de 

segmentos de reta e transposição de medidas de segmentos. 
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A maioria dos alunos desenvolveu a noção de que linhas curvas também 

podem ser medidas, superando a dificuldade imposta pela idéia de que só podem 

ser medidos segmentos de reta (CÂMARA, 1999). As estratégias mobilizadas pelos 

alunos para realizar as medições e comparações necessárias, giraram em torno da 

discriminação visual ativa (sobreposição de ferramentas) e passiva (sem ajuda de 

ferramentas), com forte influência dessa última, etapa, que entendemos como mais 

rudimentar no processo de discriminação visual. 

No que concerne à situação de ausência de números nas atividades de 

comparação para o desenvolvimento do conceito de perímetro, os alunos foram 

induzidos a trabalharem com a idéia de medida, contribuindo para a passagem do 

aluno pelo quadro das grandezas, desconsiderado na ocorrência dos atalhos 

epistemológico e didático (BARBOSA, 2009). Essa dificuldade, segundo Câmara 

(1999), “leva os alunos à idéia errônea de que o único meio de compara grandezas é 

comparar números”. É importante observar que a seqüência ofereceu aos alunos 

situações em que essas medidas não usuais apareceram sob contextos 

diferenciados, ora em situações de segmentos de reta, ora em situações de linhas 

curvas. 

 Ressaltamos ainda, neste estudo, que nas atividades que exigiam a 

construção de figuras, os alunos do 4º ano tiveram dificuldade em perceber a 

construção de figuras congruentes posicionadas de forma diferente, principalmente 

quando eram utilizados apenas três dos quatro triângulos. A nossa hipótese recai 

sobre a quantidade de possibilidades geradas ser bem menor do que o número de 

possibilidades de construções de figuras com quatro triângulos. 

 A questão das construções livres solicitadas em uma das sessões nos 

confirmou uma tendência dos alunos do 5º ano à construção de figuras prototípicas 

dispostas em posições prototípicas. Entretanto, notamos um comportamento 

contrário nos alunos do 4º ano diante da liberdade de construção, baseado numa 

certa versatilidade nas construções, incluindo construções compostas também por 

curvas.  

 Encerramos o nosso estudo observando que a seqüência didática atingiu 

objetivo de trabalhar o conceito de perímetro, enquanto grandeza, conseguindo 

articular o pólo geométrico, o de grandezas e o numérico, propostos por Douady & 

Perrin-Glorian (1989). 
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Enfatizamos a contribuição desse trabalho tanto como um instrumento que 

poderá propiciar a construção, pelo aluno, de competências e habilidades presentes 

nos currículos escolares e nas avaliações de larga escala (SAEPE, IAS, ANRESC, 

etc.) que compõem o bloco das Grandezas e Medidas, como na discussão dos 

sistemas de avaliação de larga escala.  
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