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RESUMO 

Esse trabalho investiga questões conceituais acerca das grandezas geométricas área e 

comprimento, mais especificamente, seu objetivo é analisar o tratamento dado a esses 

conteúdos em livros didáticos de 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. Pesquisas anteriores 

evidenciam erros freqüentes no estudo desse tema, destacando-se a dificuldade de alunos de 

Ensino Fundamental em distinguir área e perímetro de figuras. A base teórica fundamental 

aqui adotada é a proposta por Régine Douady e Marie-Jeanne Perrin-Glorian, segundo as 

quais na abordagem do conceito de área é necessário distinguir três quadros: o geométrico, o 

numérico e o das grandezas. Outro aspecto abordado na revisão de literatura é a importância 

atribuída ao livro didático para a prática do professor, tanto no cotidiano escolar quanto na 

utilização desse material com finalidade de apoio didático. Realizamos ainda uma breve 

discussão sobre as recomendações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) 

de matemática, sobre o tema em foco. Foram analisadas 7 coleções, escolhidas entre aquelas 

que constam nos guias de livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático 2002 e 

2005. Os resultados mostram que as noções de área e perímetro são freqüentemente usadas 

para dar suporte ao estudo de outros conteúdos, tais, como: multiplicação de números 

naturais, frações, números decimais, potências, expressões algébricas, etc. Reforça-se, 

portanto, o papel das grandezas geométricas como ponto de confluência entre os diversos 

ramos da Matemática. Observa-se, também, certa diversidade nas abordagens dos conceitos 

de área e perímetro, no que diz respeito às definições dadas, à introdução das fórmulas e aos 

tipos de atividades propostas. Em alguns casos, a abordagem favorece a construção da noção 

de área enquanto grandeza; em outros, podem-se reforçar dificuldades comumente 

apresentadas pelos alunos. 

Palavras-chave: Grandezas geométricas, área, perímetro, livros didáticos. 



RESUMÉ  

Ce travail enquête sur des sujets conceptuels à propos de la grandeur région géométrique et 

longueur, plus spécifiquement, son objectif est analyser le traitement donné le ce contenu dans 

livres du texte de 3e et 4e cycles de l'Enseignement Fondamental. Évidence des recherches 

antérieure erreurs fréquentes dans l'étude de ce thème, ressortir les étudiants de difficulté de 

l'Enseignement Fondamentale dans région caractéristique et périmètre d'illustrations. La base 

théorique fondamentale ici a adopté est la proposition pour Régine Douady et Marie Jeanne 

Perrin-Glorian, seconde qui est nécessaire à distinguer trois images dans l'approche du 

concept de région,: le géométrique, le numérique et celui de la grandeur. Un autre aspect 

approché dans la révision de la littérature est l'importance attribuée au livre du texte pour le 

l'entraînement de tant de professeur dans l'école journalière comme dans l'usage de cette 

matière avec but de support didactique. Nous avons encore accompli une discussion de 

l'abréviation au sujet des recommandations contenues dans les Paramètres Curriculares 

National (PCN´s) de mathématiques sur le thème dans centre. 7 collections ont été analysées, 

choisi parmi ceux qui consistent dans les guides de livres du texte du Programme National du 

livre du Texte 2002 et 2005. Les résultats montrent que les notions de région et périmètre 

utilise donnent fréquemment le support à l'étude d'autre contenu, tel que multiplication de 

nombres naturels, fractions, nombres décimaux, puissances, expressions algébriques, etc. il 

est Renforcé, par conséquent, le papier de la grandeur géométrique au sujet de point du 

confluent parmi les plusieurs branches des Mathématiques. Il est aussi observé une certaine 

diversité dans les approches des concepts de région et périmètre, dans ce qu'il/elle intéresse 

les définitions donné, à l'introduction des formules et les types d'activités proposées. Dans 

quelques cas, l'approche favorise la construction de la notion de région pendant que grandeur, 

dans autre, les difficultés peuvent être renforcées présenté communément par les étudiants.     

Mot clef: Grandeur géométrique, région, périmètre, livres du texte.     



INTRODUÇÃO

O presente trabalho está inserido nas pesquisas que possuem como foco o ensino e a 

aprendizagem das grandezas1 geométricas, como: área, comprimento, volume e ângulo. Esses 

conceitos são pontos de confluência entre os diversos ramos da Matemática – geometria, 

aritmética e álgebra –, sendo, ao mesmo tempo, importantes elos que podem relacionar a 

Matemática com outras ciências, tais, como, a física, a química, a astronomia, entre outras. 

No âmbito acadêmico, em diversos centros brasileiros – como, por exemplo, no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

onde existe o grupo de pesquisas “Pró-Grandezas: ensino-aprendizagem de grandezas e 

medidas”, formado em 1999 – há uma crescente preocupação em realizar estudos sobre 

aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem das grandezas geométricas.  

Este grupo tem por objetivo geral investigar fenômenos didáticos 
relativos às grandezas e medidas, enfatizando as grandezas 
geométricas. Seus objetivos específicos são analisar escolhas de 
transposição didática, concepções de alunos e de professores e 
obstáculos acerca das grandezas e medidas, elaborar, experimentar e 
analisar seqüências didáticas e materiais instrucionais para o ensino, 
aprendizagem e formação de professores no campo conceitual das 
grandezas e medidas (BELLEMAIN, 2002, p. 3). 

                                                          
1 No presente trabalho não será adotada uma definição para o termo grandeza. A respeito desta discussão 
indicamos Bellemain & Lima (2002). 
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Segundo Bellemain e Lima (2004), observa-se, também, com as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), uma tendência de mudança sobre o foco do 

ensino das grandezas geométricas2. Os PCN’s (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998) apresentam 

os conteúdos matemáticos ensinados no Ensino Fundamental, em 4 blocos: Números e 

Operações; Espaço e Forma; Grandezas e Medidas; Tratamento de Informação. A existência 

de um bloco dedicado ao estudo das Grandezas e Medidas, num documento como esse, 

reforça a importância do tema. “A Matemática transforma-se por fim na ciência que estuda as 

possíveis relações e interdependências quantitativas entre grandezas, comportando um vasto 

campo de teorias...” (BRASIL, 1998, p.28). 

Neste trabalho, a revisão de literatura teve por início a pesquisa de Perrin-Glorian & 

Douady (1989), apresentando erros e dificuldades dos alunos franceses, quando solicitados a 

resolverem algum problema sobre grandeza geométrica. Nessa etapa, acrescentam-se os 

resultados de Perrot (1998). 

Alguns desses erros e dificuldades foram também evidenciados em pesquisas 

realizadas no Brasil. Tais trabalhos investigaram questões relacionadas ao estudo das 

grandezas, em particular as grandezas geométricas: área e comprimento, apontando para a 

existência de dificuldades dos alunos brasileiros nos conceitos citados, quando estão 

procurando solucionar problemas envolvendo esses conteúdos. 

O nível de escolaridade dos pesquisados varia muito, de acordo com cada trabalho 

levantado, havendo pesquisas que tomaram alunos do segundo ciclo (3ª e 4ª séries), outras 

com alunos do 3º ciclo (5ª e 6ª séries), estudantes do 4º ciclo (7ª e 8ª séries); também foram 

selecionados em outros trabalhos, chegando até graduandos do curso de Pedagogia (2º e 8º 

períodos). Não observamos pesquisas com estudantes do Ensino Médio. 
                                                          
2 Antes, segundo esses autores, o foco estava direcionado para a conversão de unidades, através dos números 
decimais, e o trabalho com as fórmulas, sem muito significado. 
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Embora a escolaridade dos sujeitos seja bastante ampla, essas pesquisas apontam, em 

comum, a existência de erros/dificuldades ora devido à confusão entre as noções de perímetro 

e contorno, de perímetro e área, ou por utilizarem conhecimentos limitados, associando o 

conceito de área, ora à superfície ora ao número. 

O referencial teórico fundamental por nós adotado é o proposto por Régine Douady e 

Marie-Jeanne Perrin-Glorian, segundo as quais, na abordagem do conceito de área se faz 

necessária a distinção em três quadros: o geométrico, o numérico e o das grandezas. 

Neste trabalho, foram trazidas, também, considerações sobre a importância atribuída 

ao livro didático, e sobre a influência da formação do professor na utilização desse material. 

Dedicamos-nos, também, a realizar uma breve discussão a respeito das recomendações 

contidas nos PCN’s (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998) para o bloco das Grandezas e Medidas. 

Observada a importância dos conceitos relacionados às grandezas geométricas e 

verificando, na revisão de literatura, a manifestação de erros/dificuldades nos alunos opta-se, 

neste trabalho, por investigar aspectos relativos ao ensino/aprendizagem dos conceitos de área 

e comprimento.  

O objetivo desta pesquisa é analisar a abordagem das relações existentes entre área e 

perímetro, em coleções de Livros Didáticos de Matemática, destinados às séries finais do 

Ensino Fundamental. 

Sobre área e perímetro, Duarte (2002) e Barbosa (2002) mostram que tais conceitos, 

em algumas coleções destinadas às séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª à 4ªsérie), 

deixam de ocupar as últimas páginas, passando a ser abordados em capítulos anteriores. Além 

disso, algumas coleções propõem que tais conceitos sejam abordados mais cedo, como, por 

exemplo, a partir da 3ª série, ou seja, 1º ano do 2º ciclo do Ensino Fundamental. 



13

Barbosa (2002), Duarte (2002) e Silva (2004) observaram, também, que as noções de 

área e perímetro aparecem em outros capítulos que não estão diretamente dedicados a esses 

conceitos: “...é comum a utilização, pelos autores, do conceito de área de modo implícito. Em 

várias atividades envolvendo frações e porcentagens procuram-se representar tais conceitos 

por meio de desenhos de figuras com regiões pintadas” (DUARTE, 2002, p. 62). 

Silva (2004) verificou que nas questões sobre frações de quantidade contínua, em 

livros de 1ª à 4ª série, a grandeza área se apresenta com maior predominância; 

aproximadamente 74% dos exercícios referem-se a essa grandeza. Outro aspecto observado, 

diz respeito ao fato de que, nas situações de frações envolvendo área, é muito freqüente o 

emprego de figuras retangulares (faixas retangulares). Nesses casos, comparar áreas que estão 

representando as frações, reduz-se a comparar comprimentos. Vemos, então, um exemplo no 

qual as duas grandezas são trabalhadas de forma implícita. Analogamente, para situações que 

apresentam comparações de frações representadas através de setores circulares, essa se reduz 

à comparação de ângulos. 

O presente trabalho diferencia-se de Duarte (2002) e de Barbosa (2002), uma vez que 

esses pesquisadores realizaram suas considerações tomando por base os livros didáticos 

direcionados às séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª à 4ª série), e de Silva (2004), que se 

fundamentou em livros de 1ª à 8ª série. Além disso, a análise desses documentos não foi o 

foco das duas primeiras pesquisas, sendo que a terceira delas teve por objetivo verificar como 

as grandezas geométricas são abordadas no estudo de frações de quantidade contínua. 

Também foram observados, na revisão de literatura, outros trabalhos que tinham como objeto 

o livro didático, ora investigando aspectos da história desse material no contexto brasileiro, 

ou, até, analisando outras noções – de geometria ou de álgebra – em coleções de Matemática 

(de 5ª à 8ª série), editadas na década de 1990 e nos anos iniciais do Século XXI. 
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Esta pesquisa divide-se em quatro blocos: o primeiro, composto pela revisão de 

literatura (problemática e fundamentação teórica) onde buscamos elucidar elementos teóricos 

sobre os erros/dificuldades verificados nos alunos, no que diz respeito às grandezas 

comprimento e área, além de uma discussão sobre o papel do livro didático para o professor e 

sobre as recomendações dos PCN’s, conforme dito anteriormente. 

No segundo bloco, temos os procedimentos metodológicos utilizados, onde 

procuramos, também, justificar a escolha das 7 coleções analisadas. Fatores, como a 

preferência dos professores por certos autores de Livros Didáticos, as resenhas que compõem 

os Guias (1999, 2002, 2005), e a disponibilidade de algumas coleções nas editoras, 

influenciaram na delimitação dos exemplares escolhidos para análise. 

Segundo os elementos teóricos trazidos, foram propostos critérios de análise para as 

coleções escolhidas, sendo observados, dentre outros, os aspectos sobre a localização dos 

conteúdos de área e perímetro; as definições apresentadas para certos termos (grandeza, 

medida, superfície, área, perímetro, etc); o modo de introdução das unidades de medidas e das 

fórmulas relativas aos conceitos em foco; as atividades que propõem explorar 

simultaneamente tais noções.  Essas análises compõem o terceiro bloco. 

O último bloco é formado pelas considerações finais, onde realizamos um resgate do 

trabalho, apresentando pontos que podem ser objeto de novas pesquisas, além das Referências 

Bibliográficas e dos Anexos. 



PARTE 1 – PROBLEMÁTICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



1.1 – Considerações Teóricas 

1.1.1 – Área enquanto Grandeza 

Nesta etapa do trabalho, apresentamos e justificamos as escolhas do objeto de análise, tomando por base 

o modelo teórico que considera área e comprimento como grandezas. 

Buscamos, na revisão de literatura, trabalhos sobre situações de ensino e aprendizagem dos temas: área 

e comprimento. No contexto francês, a pesquisa de Douady & Perrin-Glorian (1989) apresenta alguns erros e 

dificuldades encontrados nos alunos daquele país. 

Um fato observado por essas pesquisadoras diz respeito aos alunos terem dificuldade em expressar a 

área de uma superfície (Σ), quando a superfície unitária – chamaremos de U – possui uma forma que não permite 

ladrilhar efetivamente a superfície (Σ), usando uma quantidade finita inteira de superfícies unitárias (U). 

Exemplo: a dificuldade em aceitar que a área de um triângulo possa ser medida em cm2, pois, não se pode 

ladrilhar efetivamente um triângulo usando um número finito de quadrados, independentemente da sua área. 

No caso em que esses quadrados possuam área de 1 cm2, entra em jogo um outro aspecto: o fato de o 

desenho mais usual, apresentado aos alunos com área 1 cm2 ser o quadrado de lado 1 cm. Aqui se faz necessário 

chamar a atenção para a distinção entre unidade de área (no exemplo 1 cm2) e superfície unitária que pode ser 

um quadrado cujos lados medem 1 cm. Suponha que a unidade seja cm2; todas as superfícies abaixo têm área de 

1 cm2: 
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Um quadrado cujos lados medem 1 cm; retângulo cujos lados medem 2 cm x 1 cm; 

triângulos, cujas bases medem 2 cm e a altura relativa a esse lado mede 1 cm. Todas essas 

figuras possuem área igual a 1 cm2. Não sendo trabalhado esse aspecto, poderá ser comum aos 

alunos associarem a área 1 cm2 apenas ao quadrado cujos lados medem 1 cm, limitando a 

noção de unidade de área ao formato da superfície. 

Outro modo equivocado de área associada à superfície, também observado por 

Douady & Perrin-Glorian (1989), refere-se ao fato de muitos alunos acreditarem que, se duas 

figuras não são congruentes, então, possuem áreas diferentes. Acrescentamos um resultado 

trazido por Perrot (1998), onde são apresentadas cinco figuras e pergunta-se em quais delas 

ocorre uma divisão em quatro figuras de mesma área? Podem ser fornecidas inúmeras 

soluções, dentre as quais foram mostradas as seguintes divisões: 

1         2   3       4           5 

Todas estão divididas em 4 partes de mesma área, mas, nos casos em que as divisões 

não geram figuras congruentes, exemplo 4, os alunos não aceitam que seja possível fazer 

comparações entre as suas áreas, chegando a considerarem essas opções como soluções 

erradas. 

1 cm 2 cm 2 cm 2 cm 

1 cm 
0,5 cm 

1 cm 1 cm 
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Reforçando tais observações, temos pesquisas, realizadas no Brasil, que constatam a 

dificuldade dos alunos em produzir figuras não congruentes que tenham a mesma área 

(GOMES, 2000). 

Outros trabalhos brasileiros trazem a dificuldade em comparar áreas ou perímetros de 

figuras não congruentes sem a indicação de medidas, trazidas respectivamente por Melo 

(2003) e Barbosa (2002). Essa dificuldade pode ser fortalecida por outro exemplo de 

associação equivocada, agora entre área e número, pois, para alguns alunos, a comparação 

entre áreas ou perímetros somente torna-se possível com a existência das suas medidas. Como 

exemplo, trazemos Duarte (2002): “na ausência de números, não existe grandeza, o que leva à 

concepção de que comparar grandezas se restringe a comparar números” (DUARTE, 2002, p. 

51). Essa pesquisa também revela dificuldades dos alunos, possivelmente por causa da 

associação indevida entre área e número, pois, segundo o pesquisador:  

... o princípio de invariância da área face à mudança da unidade de medida é 
um dos mais difíceis de serem adquiridos pelos sujeitos. E isso é o que 
revelam os protocolos, nas atividades em que foi promovida a mudança de 
unidades. Nesses casos, é evidente o amálgama área-medida de área
(DUARTE, 2002, p. 139).

Analogamente, para o conceito de perímetro, outras pesquisas detectam a existência de 

erros e dificuldades em dissociar perímetro de contorno em alunos com níveis de escolaridade 

bastante diversos3. 

Douady & Perrin-Glorian (1989) observaram que os alunos confundem área e 

perímetro, acreditando, por exemplo, que se o perímetro de uma superfície for alterado a sua 

área também e, vice-versa; se duas superfícies têm o mesmo perímetro, elas têm a mesma 

área. As confusões entre área e perímetro não se limitam apenas a esses tipos de exemplos, 

                                                          
3  Barbosa (2002) e Brito (2003), com alunos do 2º ciclo; Teixeira (2004), com graduandos de pedagogia do 2º e 
8º períodos. 
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como veremos mais adiante. Como exemplo de outra pesquisa, que investiga tal confusão, 

Perrot (1998) afirma que esses conceitos são trabalhados na escola quase que 

simultaneamente, sendo comum, no cotidiano escolar, o professor ensinara calcular área e 

perímetro, no mesmo dia. Essa abordagem quase que simultânea desses conceitos pode 

provocar nos alunos confusão entre área e perímetro, do ponto de vista: da utilização das 

fórmulas, das unidades de medidas, do que cada conceito representa. 

O uso incorreto das fórmulas pelos alunos, ao resolverem atividades, foi outro erro 

observado. Por exemplo: multiplicar os lados de um retângulo para determinar o perímetro 

(MELO, 2003, p. 99). 

Douady & Perrin-Glorian (1989) analisaram esses freqüentes erros e dificuldades nos 

alunos franceses. Segundo as pesquisadoras “... parece-nos que algumas dificuldades estão 

ligadas ao tratamento feito pelos alunos dos problemas de área seja do ponto de vista da 

superfície, seja do ponto de vista numérico” (DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 1989, p. 

394). 

O tratamento no qual as pesquisadoras fazem referência é interpretado do seguinte 

modo: do ponto de vista da forma (geométrico), os alunos associam perímetro e área, 

respectivamente, a contorno e interior da superfície; portanto, os alunos acreditam que a 

modificação do contorno de uma região implica, necessariamente, mudança de todos os 

outros atributos dessa região, como, por exemplo, sua área. Assim, área e perímetro são 

amalgamados, o que pode ocasionar erros, tais, como: acreditar que área e perímetro sempre 

variam no mesmo sentido. Para os alunos, se houve uma diminuição da área de uma figura, 

então, necessariamente, o perímetro também diminuiu.  



20

Exemplo: 

As figuras possuem mesmo perímetro (12 cm) e área diferente (9 cm2 e 6 cm2) 

Houve uma redução apenas na área. Em outro exemplo, há aumento do perímetro e redução 

da área. 

No que se refere ao ponto de vista do número (numérico), área e perímetro são 

associados apenas a essa noção, sendo considerados apenas aspectos relacionados ao cálculo, 

tais, como as medidas dos comprimentos que são utilizados nas fórmulas de área. Isto pode 

acarretar erros, como: calcular a área de um retângulo por meio da soma das medidas dos 

lados ou determinar o perímetro multiplicando as medidas dos comprimentos dos lados. Além 

desses, há a dificuldade de acreditar na invariância da área, face à mudança da unidade de 

medida. Quando há modificação do valor numérico que expressa a medida da área, o aluno 

interpreta como uma mudança da área. 

Assim, com o propósito de descrever erros e dificuldades detectados, Douady & 

Perrin-Glorian (1989) indicam que são provocados pelos modos como os alunos associam 
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área e perímetro, quando resolvem problemas relacionados a esses conteúdos. Essa 

associação, ora apenas a números ora a superfícies, as autoras denominam de “concepções”, 

sendo, então, apresentadas como um modelo explicativo desses erros e dificuldades dos 

alunos. Além disso, as pesquisadoras propõem uma classificação das concepções de área em 

dois pólos: concepção forma, também chamada concepção geométrica; e concepção número 

ou, também intitulada, concepção numérica. 

Sobre o termo “concepção” Bellemain (2002) afirma que, à época da publicação do 

trabalho de Douady & Perrin-Glorian (1989), “correspondia a um significado próximo de 

‘misconceptions’, na literatura anglo-saxônica, ou seja, concepções errôneas ou incompletas, 

que, pela intervenção didática, se procura invalidar” (BELLEMAIN, 2002, p. 7), e acrescenta 

que Ballachef (1995) atribui um significado mais amplo para “concepção”, como: “... 

sistemas internamente coerentes quando se observa a ação de sujeitos na resolução de 

problemas” (BELLEMAIN, 2002, p. 22). 

Segundo Ballachef (1995, apud BELLEMAIN, 2002), o conhecimento pode ser 

entendido como conjunto de “concepções” que possuem validade apenas para certas 

situações; o sujeito age localmente, de forma coerente, embora seus conhecimentos relativos a 

um conceito possam ser globalmente incoerentes. Percebe-se que as “concepções” se 

apresentam como conhecimento que possuem validade para um conjunto de situações 

problemas. 

Além disso, mais particularmente sobre o conceito de área, segundo Bellemain (2002), 

o sujeito, ao responder problemas diferentes relativos ao referido tema, pode mobilizar vários 

conhecimentos das “concepções”. 
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Observe, ainda, que, ao considerar esse novo significado, se pode atribuir ao erro um 

significado diferente de como fora considerado anteriormente. Ao invés de ser apenas visto 

como procedimento incorreto, agora tem um caráter de procedimento que, embora não 

forneça a resposta correta, possui uma coerência interna. 

Exemplificando, trazemos, a seguir, conhecimentos que possuem relação com as 

“concepções“, mobilizadas por alunos ao resolverem problemas sobre área: Chiummo (1998) 

traz uma lista de teoremas-em-ação4 relacionados a situações que dão sentido ao conceito de 

área, conforme citados a seguir, dentre outros: 

Teoremas-em-ação sobre a definição de área: 
TC 1: A área é o espaço ocupado por uma superfície;
TC2: A área é o número de ladrilhos necessários para recobrir uma 
superfície; 
TC3: A área é o número obtido pela aplicação de uma fórmula
(CHIUMMO, 1998, p. 52-53). 

Baltar (1996, apud CHIUMMO, 1998) concluiu, a respeito dos teoremas-em-ação 

sobre o conceito de área, que “...são uma possibilidade de efetuar os reagrupamentos, que 

permitem modelar o conhecimento dos alunos” (CHIUMMO, 1998, p. 54). Assim, as 

“concepções” se compõem como um agrupamento de teoremas-em-ação, que o sujeito 

mobiliza, quando solicitado a responder determinada atividade. 

Entendemos que a “concepção geométrica” é evidenciada quando os alunos acreditam 

que área é a própria superfície. Nesse caso, levará em consideração apenas as propriedades ali 

presentes. Por outro lado, a “concepção numérica” seria quando área é vista apenas como o 

número. 

                                                          
4 Um teorema-em-ação designa as propriedades tomadas e utilizadas pelo aprendiz, em situação de solução de 
problema, sem que esteja necessariamente capaz de explica-las ou justifica-las (ALMOULOUD, 1997, apud
FACCO, 2005, p. 26). 
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Douady & Perrin-Glorian (1989, p. 394-395) afirmam que  

... os alunos estariam, no tratamento dos diferentes problemas, 
desenvolvendo uma ‘concepção forma’ ligada ao quadro geométrico ou uma 
‘concepção número’ vinculada ao quadro numérico, ou as duas 
simultaneamente, mas sem estabelecer relações entre as mesmas. 

Diante dos erros e dificuldades constatados, onde as ‘concepções’ são propostas como 

modelo explicativo dessas ocorrências que revelam um conhecimento limitado e globalmente 

incorreto, faz-se necessária a seguinte pergunta: quais elementos teóricos favorecerão uma 

construção conceitual mais consistente?  

Nessas observações, a idéia de construir está no sentido de superar tais concepções 

para o conceito de área; significa que o aluno distinga área da superfície e área, de número. 

Área não deve ser associada apenas à superfície, pois o que permite dizer que duas 

figuras têm a mesma área não é a sua forma. É através das técnicas de decomposição e 

recomposição que podemos saber se duas figuras são equidecomponíveis. Por outro lado, se 

duas figuras têm suas áreas representadas pelo mesmo número, elas têm mesma área se e 

somente se, a unidade de medida for a mesma. Assim, não é indicado comparar áreas apenas 

através de números (que são as medidas), devendo-se levar em conta as unidades de área 

apresentadas. 

No sentido de propor elementos teóricos que abordem considerações sobre o conceito 

de área, como no parágrafo anterior, Douady & Perrin-Glorian (1989) propõem a noção de 

quadro que, segundo elas: “... é constituído de objetos de um ramo da matemática, das 

relações entre objetos, de suas formulações eventualmente diversas e das imagens mentais que 

o sujeito associa num dado momento, a esses objetos e relações” (DOUADY & PERRIN-
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GLORIAN, 1989, p. 388). A análise realizada pelas pesquisadoras proporcionou uma 

proposta em distinguir o conceito de área segundo três quadros: 

� Quadro Geométrico: composto por todas as superfícies planas, que são objetos 

matemáticos, considerando as inúmeras formas existentes: poligonais, circulares, figuras 

irregulares, etc, fazendo parte, também, desse quadro as eventuais relações que podem 

surgir entre esses objetos com respeito as suas formas; 

� Quadro Numérico: constituído pelas medidas da área das superfícies, ou seja, nesse caso, 

o conjunto dos números reais não negativos: 5, 3/4, π;2 ... 

� Quadro das Grandezas: caracterizado formalmente como classes de equivalência de 

superfícies de mesma área. “Expressões compostas de um número e uma unidade de 

medida: 3m²; 7cm²; 1Km²; são formas de representar grandezas” (BELLEMAIN & 

LIMA, 2002, p. 29). 

Estamos de acordo com as pesquisadoras quando afirmam que as situações 

problemas sobre área “invocam de modo essencial as relações entre os quadros geométrico e 

numérico” (DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 1989, p. 395). 

Observamos que a noção de quadro é dinâmica, pois a imagem que o sujeito associa 

pode ser alterada através das situações problemas que são propostas. Essas situações podem 

gerar conflitos entre aquilo que se espera e o que se verifica efetivamente. Por exemplo: se um 

aluno acredita que dadas duas figuras quaisquer, aquela que possui maior área também possui 

maior perímetro, provavelmente ficará confuso quando se deparar com uma situação em que 

isto é falso, gerando, assim, um conflito que, segundo as autoras, levá-lo-á a refazer suas 

imagens ou a fazê-la evoluir. 
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Assim, é recomendável que o aluno seja confrontado com várias situações que 

abordem as relações existentes entre os objetos desses quadros e entre os quadros, para que, 

assim, tenha maior possibilidade de, num processo de reconstrução, evoluir suas imagens. 

Referindo-se aos conceitos de área e perímetro, o aluno deve ser apresentado a 

diferentes situações que refutarão os teoremas-em-ação falsos, relacionados às concepções, 

tendo por objetivo levar o aluno a refletir sobre tais teoremas, contribuindo, assim, para o 

processo de reconstrução, ampliando a noção do aluno sobre o conceito de área. 

Tomando por base a dialética ferramenta-objeto e o papel da noção de interação entre 

os quadros, nas fases dessa dialética5, Douady & Perrin-Glorian (1989) conceberam e 

experimentaram uma engenharia didática relativa ao conceito de área. 

Saber matemática reveste um duplo aspecto. De uma parte é ter 
disponibilidade de certas noções e teoremas matemáticos para resolver 
problemas, interpretar novas questões... Num tal funcionamento científico, 
as noções e teoremas de matemática têm um estatuto de ferramenta.... 
Saber matemática é também identificar as noções e teoremas como 
elementos de um corpo cientificamente e socialmente reconhecido. É 
também formular definições, enunciar teorema desse corpo e demonstrá-los. 
Dizemos então que esses saberes têm estatuto de objeto (DOUADY, 1993, 
apud MARANHÃO, 1999, p. 116). 

As hipóteses dessa engenharia foram elaboradas a partir da análise dos erros e 

dificuldades observados. Douady & Perrin-Glorian (1989, p. 395) adotam a postura de 

considerar que “o conceito de área como uma grandeza, constitui-se, a nosso ver, um 

elemento de ligação entre as superfícies e os números”; formulando a primeira hipótese: “O 

desenvolvimento, no ensino, do conceito de área enquanto grandeza autônoma favorece o 

estabelecimento das relações necessárias entre os quadros geométrico e numérico.” 

(DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 1989, p. 396). Assim, segundo as autoras, a abordagem 

                                                          
5 Para maiores esclarecimento sobre as fases da dialética ferramenta-objeto ver Maranhão (1999). 
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de área enquanto grandeza é proposta inserida numa perspectiva de superação dos erros e 

dificuldades relacionados às concepções. 

Essas pesquisadoras ressaltam que, ao considerar a área de um quadrado como 

unidade, se pode evitar o cálculo da área de certas figuras, pelo processo de contagem de 

quantos quadrados preenchem aquela superfície. Tal mecanismo poderá ser substituído, por 

exemplo, por uma operação entre as medidas dos comprimentos dos lados da figura. O 

retângulo é um exemplo disso. 

Caso seja introduzido esse outro modo de calcular área, tem-se uma função F, 

chamada função medida, que associa uma determinada figura a um número real positivo. No 

ensino escolar, as fórmulas são expressões algébricas que representam bem essas funções 

medidas. Lembramos que as medidas não se limitam aos lados das figuras, até porque 

visamos realizar uma discussão que contemple a maior diversidade de figuras geométricas 

planas. Essas medidas podem ser: de um lado qualquer; da altura relativa; do raio; de um eixo; 

do apótema; do próprio perímetro da figura; etc. Além disso, a escolha da Função F está 

relacionada com a escolha da unidade de medida. Essa função medida também está associada 

ao ladrilhamento. 

Observe que, com o estabelecimento de medidas, outras grandezas presentes nas 

figuras planas tornam-se visíveis, sendo identificadas, nesse caso: comprimento e área. 

Noutras situações pode-se, também, incluir os ângulos. Segundo Douady & Perrin-Glorian 

(1989), essa identificação precoce pode favorecer o amálgama entre essas grandezas. Para os 

alunos, o perímetro é outra medida de superfície. Assim, por considerarem que seria melhor 

manter e fortalecer distinções entre as grandezas que possam vir a ser identificadas, propõe-se 

uma segunda hipótese: “Uma associação precoce da superfície a um número favorece o 



27

amálgama entre as diferentes grandezas em jogo, ou seja, à indissociabilidade entre área e 

perímetro” (DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 1989, p. 395).

Sobre as escolhas realizadas na elaboração dos problemas da engenharia didática, as 

autoras acrescentam que neles  

as grandezas (área e comprimento) são dissociadas, por um lado, dos objetos 
segmento e superfície e, por outro, dos números. São problemas onde 
aparecem de modo significativo, as diferenças entre área e perímetro, antes 
de abordar a medida em função de uma unidade escolhida e as relações entre 
as medidas dessas grandezas (DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 1989, 
p. 10 - 11). 

Rogalski (1982) e Perrot (1998) também propõem que o trabalho de comprimento 

enquanto grandeza anteceda a abordagem da grandeza área. Recomendam que sejam 

trabalhadas atividades que abordem vários aspectos, objetivando a superação de erros e 

dificuldades que possam surgir devido ao fato de o aluno poder mobilizar, diferentemente, os 

conhecimentos relativos à concepção, dependendo somente da situação que seja proposta. 

Rogalski (1982) acrescenta que a aquisição das relações entre área e comprimento é difícil, 

existindo para o aluno um duplo processo de diferenciação das propriedades, simultaneamente 

presentes na figura (por exemplo, comprimento do contorno e a superfície interior); e 

coordenação das propriedades de modo não apenas qualitativo, mas quantitativo. 

(ROGALSKI, 1982, p.348). 

As atividades que compõem a engenharia proposta por Douady & Perrin-Glorian 

(1989) têm subsídios na noção de interação-entre-domínios6, pois, de acordo com Douady 

(apud MACHADO, 1999), “é necessário que os problemas fornecidos envolvam, pelo menos, 

dois domínios de modo que um sirva de referência ao outro e possibilitem meio de validação 

pela ação” (MACHADO, 1999, p. 118). As atividades são propostas de forma a permitir que 

                                                          
6 Entenda-se domínio, aqui, como sinônimo de Quadro. A expressão francesa é, literalmente, “jogo de quadros”. 
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os alunos percebam que os conhecimentos7 de um certo domínio (quadro), não são suficientes 

na resolução de tais problemas, forçando-os a buscar lançar mão, mesmo que num 

determinado momento, ainda de maneira implícita, de conhecimentos em outros domínios. 

Segundo Machado (1999, p. 118) “...são essas idas e vindas entre domínios diferentes as 

responsáveis pelo avanço de seus conhecimentos”. 

Assim, para superação das concepções geométrica e numérica, Douady & Perrin-

Glorian (1989) propõem a construção da noção de área enquanto grandeza, onde, através de 

atividades que abordem aspectos conceituais que exijam do aluno a interação entre os 

quadros, ou seja, a mobilização de conhecimentos relativos aos domínios geométrico e 

numérico, o aluno tome consciência de que área não significa a própria superfície, tampouco 

um número, distinguindo área de perímetro, e sabendo que, embora tais noções se façam 

presentes nas mesmas figuras, elas possuem suas diferenças. 

1.1.2 – Comprimento enquanto Grandeza 

Nesta etapa discutimos elementos teóricos que justificam a opção de considerar

comprimento, em particular perímetro, como uma grandeza, permanecendo com um modelo 

teórico análogo ao proposto para o conceito de área. Neste trabalho, assumimos a seguinte 

definição: perímetro é o comprimento do contorno de figuras planas. 

Conforme dito anteriormente, em pesquisas que tinham como foco a noção de 

comprimento (BARBOSA, 2002; BRITO, 2003; TEIXEIRA, 2004), erros/dificuldades sobre 

a noção de comprimento, em particular perímetro, foram observados nos alunos brasileiros, 

                                                          
7 Esses conhecimentos são conceitos, propriedades e procedimentos matemáticos, com sua condição de emprego 
no momento (MACHADO, 1999, p. 119). 
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em diversos níveis de escolaridade.  Esses trabalhos também buscaram fundamentação no 

modelo teórico proposto por Douady & Perrin-Glorian (1989). 

Facco (2003) investiga uma seqüência de atividades para o conceito de área, 

inicialmente trabalhadas com os professores, e, em seguida, aplicadas por eles em suas 

turmas. Analisando o protocolo de estudantes da 5ª série, a pesquisadora aponta que “...os 

alunos ainda apresentam dificuldades na conceituação de perímetro. Entretanto, ao 

verificarmos nas resoluções o índice de acertos, constatamos que a maioria (56%) dos 27 

alunos efetuou corretamente o cálculo do perímetro das figuras montadas ...” (FACCO, 2003, 

p. 106). 

Barbosa (2002, p. 82) realizou um estudo com “29 alunos de ambos os sexos, da 

4ªsérie do 2º Ciclo do Ensino Fundamental, de uma escola pública municipal”, tendo por 

objetivo analisar os efeitos de uma seqüência de atividades relativas aos conceitos de 

comprimento e perímetro. Nessa pesquisa verificou-se, dentre outros resultados, que os alunos 

dessa série trazem consigo dificuldades relacionadas a comprimento. 

Outro aspecto levantado por Barbosa (2002), e também trazido por Brito (2003), foi 

chamado de percepção visual global da figura. Segundo tais pesquisas, essa percepção 

adquire, em certas situações, maior relevância que as propriedades métricas da figura, 

causando dificuldades para os alunos no momento da resolução.  

Nos caminhos abertos, os alunos estariam sujeitos à idéia de um “espaço 
ocupado” por eles, com mais intensidade nos caminhos curvos e nos 
“quebrados”. No caso dos caminhos fechados, estaria pesando a confusão 
entre o comprimento do contorno e, novamente, o “espaço ocupado”, a 
saber, a área da região interior da curva (BARBOSA, 2002, p. 178).  
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Embora a escolaridade dos 92 sujeitos pesquisados por Teixeira (2004) seja 

graduação, essa pesquisadora também constatou a ocorrência de outro tipo dessa percepção 

visual, em pelo menos 36 alunos: 

Analisando as respostas e os depoimentos apresentados, verificamos uma 
grande freqüência de indicação das figuras B e D, respectivamente, como as 
de maior e menor perímetros. Como essas figuras são as que possuem a 
maior e a menor áreas entre aquelas contidas na atividade, a hipótese que 
fazemos é a de que os alunos confundiram perímetro com área e recorreram 
à observação visual para escolherem as figuras ... (TEIXEIRA, 2004, p. 
151-152). 

A pesquisa realizada por Brito (2003) – que estudou a influência do uso de materiais 

manipulativos na construção do conceito de comprimento como grandeza, no 2º ciclo do 

Ensino Fundamental, onde seu universo de sujeitos foi composto por “35 alunos, de ambos os 

sexos, da 2ª série do 2º ciclo do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública” (BRITO, 

2003, p. 74) – revela que foi verificado um melhor desempenho dos alunos quando utilizaram 

os materiais manipulativos8,  

...o uso de materiais facilitou mais a realização das estratégias usadas no 
ambiente papel/lápis e também possibilitou a utilização de duas estratégias 
de resolução que não são possíveis no papel e lápis, tais como: ‘esticar os 
arames’ e ‘movimentação dos materiais’: manuseando, girando, ordenando, 
organizando um ao lado do outro... (BRITO, 2003, p. 152). 

Nesse trabalho, a autora confirma a pertinência de resultados trazidos anteriormente

por Barbosa (2002): “na análise das respostas errôneas dos alunos, verificamos os seguintes 

conhecimentos-em-ação que influenciaram os alunos no segundo e, principalmente, no 

primeiro teste: - confusão entre área e perímetro; - confusão entre perímetro e contorno” 

                                                          
8 Segundo Brito: “Quando falamos que os alunos usaram materiais manipulativos, referimo-nos às próprias 
linhas e contornos a serem comparados, os quais foram construídos com palitos, fios ou arames, diferenciando-se 
do primeiro momento de aplicação fazendo uso de papel e lápis, em que essas linhas e contornos eram 
aprsentados fixos, desenhados no plano do papel.” (BRITO, 2003, p. 75-76) 



31

(BRITO, 2003, p. 153). Percebemos que, embora as atividades propostas pela pesquisadora 

não fizessem referência à grandeza área, essa noção, de alguma forma, se fez presente, 

promovendo interferência nas respostas dos alunos. 

Nas pesquisas apresentadas, verifica-se que tanto a noção de perímetro surge ao se 

trabalhar área, quanto a noção de área está presente quando se aborda apenas o perímetro. 

Nos trabalhos de Barbosa (2002), Brito (2003) e Teixeira (2004), o tema subjacente a 

todas as atividades é a comparação de comprimentos de caminhos planos sem uso de medidas, 

as atividades abordaram comparações entre perímetros, entre contornos, sem a introdução de 

qualquer unidade de medida, evitando, assim, os aspectos numéricos relativos à grandeza 

comprimento. 

Desde Barbosa (2002), tem sido utilizada uma classificação das concepções 

relacionadas à grandeza comprimento, análoga à proposta de Douady & Perrin-Glorian (1989) 

para o conceito de área. Fazendo uso dessas analogias, temos as concepções geométrica 

(forma) e numérica (número), para o conceito de comprimento, em particular perímetro. 

Barbosa (2002, p. 30) situa “o conceito de perímetro como uma instância da grandeza 

comprimento, por sua vez, participante do campo conceitual da grandeza área”. 

Dessa forma, entenderemos por “concepção forma” a associação restrita, por parte do 

aluno, em pensar que o perímetro é apenas o contorno da figura; numa analogia mais ampla, 

comprimento sendo associado à linha, seja caminho aberto ou fechado. E “concepção 

número” seria quando o perímetro fosse associado apenas ao número. Todavia, lembramos 

que, segundo o modelo teórico adotado, número expressa a medida do comprimento de um 

determinado caminho, seja ela aberto ou fechado. Quando o caminho é fechado, o 

comprimento é chamado de perímetro, portanto, uma grandeza. 
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De forma análoga, na concepção geométrica as relações com os aspectos do formato 

da figura serão mais evidenciadas, em particular, a linha que representa o contorno da mesma, 

ou seja, a sua fronteira. Assim, existe mais estritamente uma associação do perímetro com o 

contorno. Entretanto, sabe-se que esse contorno pode ter diversas formas, das mais simples 

(apenas segmentos de reta) até outras formas compostas por linhas curvas. 

Na proposta de distinguir o conceito de perímetro segundo três quadros, 

permanecendo a analogia, tem-se que os objetos do quadro geométrico são os contornos das 

figuras geométricas planas, podendo ser compostos por segmentos de reta, formando, assim, 

polígonos – não-convexos, convexos (triângulos, quadriláteros, etc) – ou figuras que possuam 

segmentos de reta e linhas curvas simultaneamente, ou, apenas, curvas – círculo, elipse, etc. 

Por outro lado, o quadro numérico, assim como para o conceito de área, será 

constituído pelo conjunto dos números reais estritamente positivos, utilizados para expressar a 

medida do contorno da figura, tendo escolhido uma unidade de comprimento: 6; 2
1 ; ;6  

π3 ; etc. 

O quadro das grandezas é o contexto da noção de perímetro, integrando os dois 

primeiros quadros. Será caracterizado pelas classes de equivalência de figuras com mesmo 

perímetro, sendo representado pelas expressões: 7 m; 1/3 mm; 6  cm., etc. 

A hipótese que se estabelece é a de construir o conceito de comprimento, em particular 

perímetro, como grandeza possibilita estabelecer relações necessárias entre os quadros 

geométrico e numérico.  

Neste trabalho adotaremos os seguintes significados:  
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– Superfície é a união da fronteira com todos os pontos do plano interiores a essa 

fronteira. Em particular, quando essa fronteira for constituída apenas por segmentos de reta 

chamaremos de polígono. Nesses termos superfície e região serão considerados sinônimos. 

– Contorno: são curvas planas, fechadas. Em virtude de esta pesquisa estar direcionada à 

matemática escolar, tomaremos apenas as curvas que possuem uma única intersecção, ou seja, 

aquelas cujo início coincide com o fim.  

Destarte, superfície é a união da fronteira com todos os pontos interiores; medida é o 

número que expressa a quantidade de vezes que uma superfície (ou comprimento) unitária(o) 

cabe noutra(o).  

1.1.3 – Distinções entre os Conceitos de Área e Perímetro 

Nesta seção apresentamos uma breve discussão sobre trabalhos que abordam as 

relações entre os conceitos de área e perímetro. 

Inicialmente trazemos Melo (2003), que teve por objetivo estudar os conhecimentos 

de alunos de 5ª à 8ª série, do Ensino Fundamental, sobre área e perímetro, após terem 

estudado esses conceitos. Esse pesquisador propôs aos alunos dessas séries a mesma questão. 

O teste aplicado (Anexo 1) foi realizado de forma individual, escrito e sem consulta. 

“Também foi fornecido um Kit com os seguintes materiais: régua graduada, papel seda, papel 

quadriculado, compasso, tesoura e cordão. A disponibilização dos materiais teve por objetivo 

ampliar as possibilidades de procedimentos certos e errados de resolução” (MELO, 2003, p. 

62). 
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Na análise quantitativa dos resultados de desempenhos, esse pesquisador identificou 

um maior índice de acertos nas séries finais. No que se refere ao conceito de área, houve um 

aumento significativo nesse índice dos alunos da 5ª série para os da 8ª série. Tomando o item 

que perguntava “Há figuras de mesma área? Quais?” (MELO, 2003, p. 61), como exemplo, os 

alunos da 5ª série obtiveram 22,12% enquanto os alunos da 8ªsérie  atingiram 86,60%. 

Por outro lado, houve uma variação menor no índice de acertos para o conceito de 

perímetro em comparação com os índices relativos ao conceito de área. No item que possui 

uma pergunta análoga – figuras que possuem mesmo perímetro – houve 39,82% de acertos 

para alunos da 5ª série e 67,01% para os alunos da 8ª série.  

A análise qualitativa apresenta alguns exemplos de erros freqüentes, cometidos pelos 

alunos, referentes à distinção entre as noções de área e comprimento. Melo (2003) tomou, 

como referência, Baltar (1996, apud BELLEMAIN & LIMA, 2002), que elaborou uma 

distinção em quatro pontos de vistas pelos quais se pode diferenciar área de perímetro. 

O primeiro ponto é denominado topológico. Lembramos que os conceitos de área e 

perímetro são referentes a objetos geométricos distintos sendo, respectivamente, a superfície e 

o contorno de uma mesma figura. Assim, os conceitos podem ser observados a partir dessa 

diferença. Quando Melo (2003) ressaltou que alguns alunos utilizaram cordão para comparar 

áreas e outros utilizaram papel quadriculado para responder às questões relativas ao 

perímetro, ele apresenta um típico exemplo onde os alunos não levam em consideração essa 

diferença topológica entre os conceitos. 

Superfície e contorno possuem naturezas distintas quando vistos também em relação à 

dimensão. Tem-se, então, uma segunda forma de observar diferenças entre área e perímetro, 

denominada “dimensional”. O comprimento é uma grandeza unidimensional, enquanto área 
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pode ser abordada como grandeza ora unidimensional – por exemplo, situações que solicitam 

a área de figuras planas quando dispostas sobre malhas –, ora bidimensional, dentre outros, 

nos casos em que se solicita a área de um retângulo dando-se, apenas, as medidas do 

comprimento dos lados dessa figura. Se os alunos não estiverem atentos para essa diferença 

com respeito à dimensionalidade, pode ocorrer que, ao resolverem problemas, expressem as 

unidades de medida das áreas em centímetros, por exemplo (MELO, 2003, p. 100). 

Outra diferença, denominada variacional, é quando há duas figuras e comparam-se 

suas áreas e seus perímetros; a que possui a maior área não será, necessariamente, a de maior 

perímetro, pois não existe nenhuma relação que afirme esse fato. Há figuras distintas que 

possuem mesma área, mas perímetros diferentes, ou mesmo perímetro com áreas diferentes. 

Se os alunos não observarem que inexiste qualquer relação prévia entre área e perímetro de 

duas figuras A e B, do tipo “maior área é sinônimo de maior perímetro”, Ao justificarem as 

suas respostas, eles poderão cometer o seguinte tipo de erro, evidenciado por Melo (2003, p. 

97): “...quando os alunos mobilizam um teorema-em-ação falso, pois, para eles, figuras de 

maior área têm necessariamente maior perímetro, menor área tem necessariamente menor 

perímetro e as figuras de mesma área têm mesmo perímetro,...”. 

A quarta diferença é dita computacional. Existem muitas fórmulas para o cálculo de 

área e perímetro de figuras planas, principalmente as poligonais. Tal diversidade caracteriza 

outra diferenciação na qual podemos observar área e perímetro de formas distintas. Existem 

fórmulas específicas para calcular perímetros e outras para o cálculo de área. Por exemplo, no 

caso do quadrado, sabendo-se a medida do lado encontramos, através da aplicação das 

fórmulas corretas, as medidas do seu perímetro e área. Segundo Melo (2003), quando os 

alunos afirmavam que o cálculo de área era realizado através da “soma dos lados” e para 
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encontrar o perímetro bastava, apenas, “multiplicar os lados” (MELO, 2003, p. 99), estão 

apresentando dificuldades em distinguir as noções de área e perímetro. 

Esse autor aponta como resultado de pesquisa um maior aparecimento de erros 

relacionados à não distinção dos pontos de vistas dimensional e computacional, nas respostas 

dos alunos das 5ª e 6ª séries, afirmando que fora “... decorrente dos procedimentos numéricos 

nas comparações das áreas e dos perímetros” (MELO, 2003, p. 99). Isso aponta para uma 

possível relação entre esses tipos de erros e a concepção numérica. 

Segundo a proposta de Baltar (1996, apud BELLEMAIN & LIMA, 2002), apresentada 

para distinguir área e perímetro, a tais pontos de vista podem ser acrescentados, pelo menos, 

outros dois, a saber: o variacional quantitativo e a otimização. 

O Variacional Quantitativo seria originado a partir do variacional, entrementes os 

conceitos se refiram a entes geométricos distintos, envolvendo a noção de semelhança. 

Quando a figura sofre ampliações ou reduções, área e perímetro não sofrem mesma variação. 

Por exemplo, tomemos dois quadrados tal que o comprimento do lado do segundo seja o 

dobro do comprimento do lado do primeiro. Essa relação se mantém quando se observam os 

perímetros dessas figuras. Por outro lado, a área do segundo é o quádruplo da área do 

primeiro. Embora essa diferenciação possa ser vista como originada da variacional, refere-se a 

uma variação particular quando as figuras são semelhantes. Um erro freqüente entre os alunos 

consiste em pensar que a área de um a figura duplica quando os comprimentos de seus lados 

são duplicados. 

Otimização: essas situações são caracterizadas por abordarem o estudo sobre um 

grupo de figuras, por exemplo, retângulos, sendo fixado o valor de uma das grandezas, e 

procurando determinar valores de máximo para a outra. Esse ponto de vista deve ser 
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observado, nos problemas do tipo: Dos retângulos de mesmo perímetro, qual possui maior 

área? 

1.1.4 – Modelização das Relações entre os Quadros 

Nas seções anteriores apresentamos um modelo teórico que propõe o tratamento de 

área enquanto grandeza, uma discussão sobre analogias desse modelo para o conceito de 

comprimento, em particular perímetro, e, posteriormente, vimos pontos de vistas diferentes 

nos quais se podem distinguir os dois conceitos. Tais distinções levam em consideração, 

dentre outros aspectos, as relações existentes entre essas noções. 

As relações entre os quadros geométricos, numéricos e das grandezas, para o conceito 

de área, são modelizadas através do esquema apresentado, em seguida, adotado de trabalhos 

anteriores, tais, como, Bellemain & Lima (2002). 

Geométrico Numérico 

Relação de 
Equivalência Unidade de Área 

Grandezas 

Esquema 1: Modelização das relações existentes entre os três quadros – 
geométrico, numérico e das grandezas. 
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Observe que a relação de equivalência, discutida anteriormente, ocupa um local de 

transição entre o quadro geométrico e o de grandeza. A utilização da relação de equivalência 

– “ter mesma área” – permite abordar aspectos relevantes entre os referidos quadros, pois 

quando se propõe ao aluno perguntas, como, quais as figuras têm mesma área?, ou que ele  

construa uma figura com área igual à da figura dada, o que está em jogo é a classificação de 

um conjunto de figuras em classes de equivalência, onde dizer que duas figuras possuem áreas 

diferentes significa dispô-las em classes disjuntas. 

Na prática escolar, trabalhar com a relação de equivalência significa, por exemplo, 

propor aos alunos atividades de comparação, medição e produção, sem recorrer a uma 

determinada unidade de medida, como se procurássemos adiar por alguns momentos a 

presença do número na abordagem do conceito de área. Conforme hipótese trazida por 

Douady & Perrin-Glorian (1989), a associação precoce entre área e número pode favorecer o 

amálgama entre as grandezas. 

A maioria das atividades que compõem os trabalhos realizados, até o momento, pelo 

grupo PRÓ-GRANDEZAS se baseia apenas em abordar aspectos pertinentes entre os quadros 

mencionados (geométrico e das grandezas), sem adentrar na noção de número ou unidade de 

medidas. 

A(s) unidade(s) de área é(são) objeto(s) que permite(m) passar do quadro das 

grandezas para o quadro dos números. A escolha da unidade de área é um objeto que permite 

trabalhar aspectos pertinentes entre as noções de número e área, segundo Bellemain & Lima 

(2004, p. 5), no processo de medição  

...uma etapa central é a escolha de uma superfície à qual se atribui o valor 1, 
ou seja, é a seleção de uma superfície unitária. A partir dessa superfície 
unitária, que é arbitrária, a medição de área de uma figura plana consiste na 
atribuição de significado preciso à indagação intuitiva: “Quantas vezes a 
superfície unitária cabe na figura?”.  
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Assim é o significado para a ação de medir: comparar as áreas de duas figuras com o 

objetivo de responder a indagação citada. 

Portanto, aqui se faz necessário, também, ressaltar a distinção entre unidade de área e 

superfície unitária, trazida no início das considerações didáticas, onde foram apresentadas 

figuras diferentes que podem representar mesma unidade de área, naquele exemplo cm2. 

Assim a unidade de área é também considerada uma grandeza e, neste sentido, expressões do 

tipo 150 dm² = 1,5 m² representam não apenas uma conversão entre unidades de medidas, 

mas, também, a igualdade entre duas grandezas. 

Por outro lado, a abordagem para o conceito de área poderia ser a partir da variação 

dessa unidade de medida, mantendo constante a superfície, ou seja, utilizando a mesma figura 

podemos relacioná-la com várias medidas. Nessas atividades o aluno poderá perceber que a 

noção de área não se restringe ao número, pois, nesse caso, uma única figura possuiria várias 

áreas, fato que não é verdadeiro. 

Consideramos importante que o aluno tenha habilidade, do ponto de vista numérico, 

de realizar as transformações entre as unidades de medidas. Entretanto, essas atividades 

devem ter um sentido mais ampliado, deixando claro para ele que, apesar de os números que 

expressam a medida da área serem diferentes, a figura não sofreu alteração e, portanto, sua 

área também é conservada. Lembremos, também, que podem existir superfícies diferentes 

com mesma medida de área São essas figuras que têm postos em comparação seus atributos 

comuns: área ou comprimento (em particular o perímetro). 
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1.2 – Área e perímetro nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

1.2.1 – Introdução 

Os conteúdos matemáticos a serem abordados no Ensino Fundamental estão divididos, 

segundo orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S), em quatro blocos: 

Números e Operações (N.O.); Espaço e Forma (E. F.); Grandezas e Medidas (G. M.); 

Tratamentos da Informação (T. I.). 

Embora nestes Parâmetros a Lógica não se constitua como bloco de 
conteúdos a ser abordados de forma sistemática no ensino 
fundamental, alguns de seus princípios podem ser tratados de forma 
integrada aos demais conteúdos, desde as séries iniciais. Tais 
elementos, constituídos por meio de exemplos relativos a situações-
problemas, ao serem explicitados podem ajudar a compreender melhor 
as próprias situações (BRASIL, 1997, p. 53-54). 

Segundo os PCN’s (BRASIL, 1997, p. 56), o bloco das Grandezas e Medidas 

“caracteriza-se por sua forte relevância social, com evidente caráter prático e utilitário. Na 

vida em sociedade, as grandezas e medidas estão presentes em quase todas as atividades 

realizadas...”. 

Observa-se, nessa disposição dos conteúdos, certo reconhecimento, tanto da 

importância do estudo das grandezas na matemática escolar quanto desse bloco como 

ambiente de interação entre noções relacionadas aos demais; o estudo das grandezas 

proporciona “melhor compreensão de conceitos relativos ao espaço e às formas. São 

contextos muitos ricos para o trabalho com os significados dos números e das operações...” 

(BRASIL, 1997, p. 56). 

Realizamos alguns comentários sobre as recomendações contidas nos PCN’s para os 

conceitos de área e comprimento, em particular, perímetro. 
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1.2.2 – Primeiro Ciclo 

Os PCN’s (BRASIL, 1997, p. 63) afirmam que as crianças “trazem consigo uma 

bagagem de noções informais sobre numeração, medidas, espaço e forma, construídas em sua 

vivência cotidiana”. Assim, recomendam que os professores, façam, inicialmente, uma 

investigação no sentido de ter conhecimento sobre “o domínio que cada criança tem sobre o 

assunto que vai explorar” (BRASIL, 1997, p. 63). Nesse sentido, o professor atuará como um 

agente que promoverá a ampliação desse conhecimento. 

Dentre os objetivos para esse ciclo, trazemos: 

� Refletir sobre a grandeza numérica, utilizando a calculadora como 
instrumento para produzir e analisar escritas; 

� Reconhecer grandezas mensuráveis: como comprimento, massa, 
capacidade e elaborar estratégias pessoais de medidas (BRASIL, 1997, 
p. 65-66) 

Vejamos uma primeira referência a comprimento, como exemplo de grandeza. 

Nos parâmetros, as grandezas são consideradas um atributo do objeto, devendo-se ter a 

preocupação em realizar um trabalho com as crianças, visando a que elas identifiquem “quais 

atributos de um objeto são passíveis de mensuração” (BRASIL, 1997, p. 69). 

Embora se recomende que sejam apresentadas situações onde se fará presente a 

medida, os parâmetros afirmam que “não é objetivo deste ciclo a formalização de sistemas de 

medidas” (BRASIL, 1997, p. 69). Assim, essas medidas podem ser as ditas não usuais, 

conforme observado em um dos critérios de avaliação9: “Medir, utilizando procedimentos 

pessoais, unidades de medidas não convencionais ou convencionais (dependendo da 

familiaridade) e instrumentos disponíveis e conhecidos” (BRASIL, 1997, p. 77). 

                                                          
9  São considerados pelos PCN’s como aspectos essenciais em relação às competências que se espera que um 
aluno desenvolva até o final de cada ciclo. 
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As recomendações trazem indicações consoantes ao referencial teórico adotado, pois, 

ao recorrer a situações nas quais aparecem “unidades de medidas não-convencionais” 

(BRASIL, 1997, p. 77) tem-se a oportunidade de trabalhar aspectos conceituais presentes 

entre o quadro numérico e o das grandezas.  

Outra observação que também se faz presente no marco teórico é o fato de considerar 

grandeza como um atributo presente em um objeto, promovendo situações nas quais os alunos 

percebam a existência das grandezas no seu ambiente.  

O primeiro ciclo tem, portanto, como característica geral o trabalho com 
atividades que aproximem o aluno das operações, dos números, das medidas, 
das formas e espaços e da organização de informações, pelo estabelecimento 
de vínculo com os conhecimentos com que ele chega a escola (BRASIL, 
1997, p. 70). 

1.2.3 – Segundo Ciclo 

Nessa etapa do Ensino Fundamental, os PCN’s (BRASIL, 1997) trazem alguns 

comentários sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças:  

...começam a estabelecer relações de causalidade, o que estimula a buscar 
explicação das coisas (porquês) e as finalidades (para que serve)... A 
reversibilidade do pensamento permite a observação de que alguns 
elementos dos objetos e das situações permanecem e outros se transformam
(BRASIL, 1997, p. 79).  

Os parâmetros recomendam que o trabalho realizado no ciclo anterior seja ampliado. 

Nesse ciclo, a medição e a utilização de medidas convencionais, ou não, fazendo uso 

de instrumentos e da terminologia adequada, também são recomendados nos objetivos 

(BRASIL, 1997, p. 82). 
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Embora os PCN’s (BRASIL, 1997) sugiram para o bloco das Grandezas e Medidas 

que sejam aperfeiçoados certos procedimentos de medidas, recomendam que:  

...os alunos deste ciclo podem compreender melhor como se processa uma 
dada medição e que aspectos do processo de medição são sempre válidos. 
Ou seja, percebem a necessidade de escolher uma certa ‘unidade’, de 
comparar essa unidade com o objeto que estão medindo e de contar o 
número de vezes que essa unidade foi utilizada (BRASIL, 1997, p.84).  

Também ressaltam a importância de serem observadas as variações, face a mudanças 

de unidades: “Nesse processo, descobrem que, dependendo da unidade escolhida, o resultado 

da medição varia...” (BRASIL, 1997, p. 84). 

Facco (2003) afirma que é importante mostrar aos alunos o que se modifica ou não, 

quando há essa escolha e eventual mudança de “unidade”, sendo também observadas até 

diferenças entre as unidades em jogo. No caso particular das grandezas área e comprimento, 

pode haver o favorecimento da superação de erros relacionados aos conceitos. Essa 

pesquisadora observou que alguns alunos acreditam que perímetro seja outra maneira de 

representar área e expressam-na através de uma unidade unidimensional. Por exemplo: área é 

de 4 cm, quando deveria ser 4 cm2. 

Os PCN’s também trazem como conteúdo conceitual e procedimental: “… 

Estabelecimento das relações entre unidades usuais de medidas de uma mesma grandeza” 

(BRASIL, 1997, p. 90), que é um tipo de situação também discutida neste trabalho. 

Relembramos que os alunos apresentam dificuldades em observar a invariância da grandeza 

face à mudança de unidade (DUARTE, 2002). Portanto, ao se trabalhar medidas deve-se levar 

em consideração esse resultado. 
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Surge um fato divergente: segundo as discussões do marco teórico escolhido nesta 

pesquisa, o trabalho com medidas deve ser transferido para um pouco mais tarde, sendo 

abordadas, em etapas iniciais, situações entre os Quadros: Geométrico e das Grandezas, 

como, por exemplo, comparações sem a presença das medidas. Nas recomendações dos 

PCN’s, o trabalho com medidas é indicado no 2º ciclo, onde também é iniciado o estudo das 

grandezas área e comprimento. Assim, os PCN’s adotam uma característica onde as medidas 

são recomendadas nas etapas inicias da abordagem das grandezas correlatas. 

Esse trabalho de identificação e observação das grandezas, que se fazem presentes nas 

figuras planas, é importante, pois, possibilita ao aluno realizar as associações das grandezas 

aos entes geométricos correlatos. Por exemplo: embora não seja adequado que o aluno associe 

área e perímetro à superfície e contorno, respectivamente, no processo inicial de construção 

dessas noções, essas associações tornam-se pertinentes, até para que depois o aluno não 

confunda esses conceitos do ponto de vista topológico, como revela Melo (2003, p. 96): 

utilizando cordão para comparar áreas e papel quadriculado para perímetro. 

Nos conteúdos conceituais e procedimentais a serem trabalhados, acrescentamos,

dentre outros: “Identificação e produção de frações equivalentes, pela observação de 

representações gráficas e de regularidade nas escritas numéricas” (BRASIL, 1997, p. 86). A 

abordagem de frações fora citada, pois, Silva (2004), analisando livros didáticos de 1ª à 8ª 

série, observou que em aproximadamente 74% das situações sobre a noção de fração, aborda-

se a grandeza área (SILVA, 2004, p. 136), sendo verificada uma grande quantidade de 

situações nos livros de 3ª e 4ª séries, conforme levantamento dessa autora (SILVA, 2004, p. 

134). 

Essa pesquisadora completa que “nas situações envolvendo a grandeza área, é muito 

freqüente o emprego de figuras retangulares (faixas retangulares). Nesses casos, comparar 
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área reduz-se a comparar comprimentos” (SILVA, 2004, p. 137). Portanto, observamos, para 

essa etapa do ensino, a presença de um conteúdo bastante explorado (fração) que faz uso 

continuamente das noções de área e comprimento. 

Outros conteúdos, presentes no Bloco das Grandezas e Medidas: 

� Identificação das grandezas mensuráveis no contexto diário: 
comprimento, massa, capacidade, superfície, etc; 

� Cálculo de perímetro e área de figuras desenhadas em malhas 
quadriculadas e comparação de perímetro e áreas de duas 
figuras sem uso de fórmulas (BRASIL, 1997, p. 90) 

Observa-se que os PCN’s fazem referência à superfície como exemplo de grandeza, 

quando o termo usado deveria ser área, portanto, está evidenciado uso inadequado do termo 

superfície. Segundo o marco teórico adotado, superfície é considerada um objeto do Quadro 

Geométrico, enquanto área é uma grandeza. 

Embora ocorra esse uso indevido, noutro conteúdo os PCN’s fazem uso correto do 

termo área quando cita a expressão ‘área de figuras’. 

Nesse documento, essa é a primeira referência às palavras área e perímetro. Embora, 

os PCN’s recomendem que sejam ampliados o uso de unidades de medidas, o processo de 

medição, e eventuais comparações sem utilização das fórmulas, sendo recomendado o uso de 

malhas, trabalhando, por exemplo, o cálculo de áreas através da contagem de quadradinhos. 

Observe que a comparação entre área ou perímetro de figuras sobre malhas reduz-se a 

comparar números, que são os resultados das medições desses atributos presentes nas figuras, 

ou seja, por exemplo, verificar quantos quadradinhos da malha preenchem completamente 

cada figura – cálculo relacionado à grandeza área – onde o número maior representará a figura 

maior. 
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Nos critérios de avaliação para o 2º ciclo, reafirma-se a importância atribuída à 

medição, unidades e instrumentos: 

� Resolver situações-problemas que envolvam contagem, medidas, os 
significados das operações, utilizando estratégias pessoais de resolução e 
selecionando procedimentos de cálculo; 

� Medir e fazer estimativas sobre medidas, utilizando unidades e 
instrumentos de medidas mais usuais que melhor se ajustem à natureza 
de medição realizada (BRASIL, 1997, p.93-94). 

Essa preocupação com o processo de medição também se faz presente, nas orientações 

didáticas para o 1º e 2º ciclos: 

Estruturas conceituais relativas às medidas são desenvolvidas por meio de 
experiências em que se enfatizam aspectos, tais como: 

O processo de medição é o mesmo para qualquer atributo mensurável; é 
necessário escolher uma unidade adequada, comparar essa unidade com o 
objeto que se deseja medir e, finalmente, computar o número de unidades 
obtidas (BRASIL, 1997, p. 131). 

1.2.4 – Orientações Didáticas para o Primeiro e Segundo Ciclos 

Os parâmetros consideram as orientações didáticas como contribuições para uma 

“reflexão a respeito de como ensinar, abordando aspectos ligados às condições nas quais se 

constituem os conhecimentos matemáticos” (BRASIL, 1997, p. 97). Nessa etapa são 

enfatizados a aprendizagem e o desenvolvimento da noção de número nos alunos, através de 

várias situações problemas, inclusive através das grandezas: “O estabelecimento da relação 

entre a medida de uma dada grandeza e um número é um aspecto de fundamental 

importância...” (BRASIL, 1997, p. 131), pois, segundo os PCN’s (BRASIL, 1997), o aluno 

assim compreenderá, futuramente, com maior facilidade, a necessidade da criação de outros 

conjuntos numéricos inteiros e racionais. 
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Apresentamos, a seguir, exemplo de multiplicação e divisão, a partir de situações onde 

se utilizada a noção de área: 

Num terceiro grupo, estão as situações associadas à configuração retangular. 
Exemplos: 
(...) 
Qual é a área de um retângulo cujos lados medem 6 cm por 9 cm? 
Nesse caso, a associação entre a multiplicação e a divisão é estabelecida por 
meio de situações tais como: 
(...) 
A área de uma figura retangular é de 54 cm2. Se um dos lados dos lados 
mede 6 cm, quanto mede o outro lado? (BRASIL, 1997, p. 110). 

Embora estejam contidos no bloco de números e operações, esses exemplos se 

constituem, nessas orientações, como um dos poucos exemplos explícitos utilizando 

grandezas. 

Embora essa orientação esteja no documento referente às séries iniciais, talvez os 

Livros Didáticos de 5ª à 8ª série trabalhem a noção de área segundo o exposto acima. 

A seguir, apresentamos comentários sobre as recomendações dos PCN’s (BRASIL, 

1998) para as séries finais do Ensino Fundamental. 

1.2.5 – Terceiro Ciclo 

Nessa etapa da escolaridade, segundo os PCN’s (BRASIL, 1998), o aluno deve ser 

levado à ampliação e construção de novos significados, em particular, de sua competência 

métrica através de situações problemas, pois, além de “... perceber que as medidas são úteis 

para descrever e comparar fenômenos. O estudo de diferentes grandezas, de sua utilização no 

contexto social e de problemas históricos ligados a elas geralmente desperta o interesse dos 

alunos” (BRASIL, 1997, p. 69). 
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Entre os objetivos de Matemática para o terceiro ciclo, tem-se: 

� Ampliar e construir noções de medidas, pelo estudo de diferentes 
grandezas, a partir de sua utilização no contexto social e da análise de 
alguns dos problemas históricos que motivaram sua construção; 

� Resolver problemas que envolvam diferentes grandezas, selecionando 
unidades de medidas e instrumentos adequados à precisão requerida. 
(BRASIL, 1997, p. 65). 

Os Parâmetros Curriculares ressaltam a importância, no contexto social, de usar 

grandezas, fazendo uso também de problemas históricos relacionados às grandezas. “A 

natureza aproximada das medidas constitui um aspecto numérico que merece atenção 

especial” (BRASIL, 1998, p. 69). 

Dos conteúdos e procedimentos, no bloco de Números e Operações, tem-se, dentre 

outros: “Compreensão da raiz quadrada e cúbica de um número, a partir de problemas como a 

determinação do lado de um quadrado de área conhecida ou da aresta de um cubo de volume 

dado” (BRASIL, 1998, p. 72), sendo outro exemplo explicito, além de frações, da utilização 

da noção de área na abordagem de outros conteúdos. Apresentamos outro conteúdo, presente 

no bloco de Espaço e Forma: “Composição e decomposição de figuras planas” (BRASIL, 

1998, p. 74). Assim, tem-se a possibilidade de trabalhar comparações e cálculo de áreas de 

diversas figuras sem a necessidade das suas respectivas fórmulas. A utilização dessa técnica é 

reafirmada no bloco das Grandezas e Medidas: 

� Compreensão da noção de medida de superfície e de equivalência de 
figuras planas por meio da composição e decomposição de figuras; 

� Cálculo de área de figuras planas pela decomposição e composição em 
figuras de áreas conhecidas, ou por meio de estimativas (BRASIL, 
1998, p. 74). 

Sobre o trabalho com composição e decomposição deve-se ter atenção, pois, Duarte 

(2002) constata, segundo análise dos resultados fornecidos pelos sujeitos pesquisados, que 
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existe maior acerto dos alunos quando as perguntas tratam de composição; quando abordam 

decomposição acontecem muitos erros: o mesmo aluno visualiza a composição e não 

visualiza a decomposição. 

A distinção entre área e perímetro, a partir de figuras semelhantes (esse tipo de 

distinção, denominamos “Variacional Quantitativa”), também é a mencionada nos PCN’s 

“Ampliação e redução de figuras planas segundo uma razão e identificação dos elementos que 

não se alteram (medidas de ângulos) e dos que se modificam (medidas dos lados, do 

perímetro e da área)” (BRASIL, 1998, p. 73). 

Observa-se novamente, a utilização indevida do termo superfície como sinônimo para 

a grandeza área: “Reconhecimento de grandezas como: comprimento, massa, capacidade, 

superfície, volume, ângulo, tempo, temperatura, velocidade e identificação de unidades 

adequadas (padronizadas ou não) para medi-las, fazendo uso de terminologia própria” 

(BRASIL, 1998, p. 73). 

Sobre os critérios de avaliação, os PCN’s10 afirmam que  

...não expressam todos os conteúdos que foram trabalhados no ciclo, mas 
apenas aqueles que são fundamentais para que se possa considerar que o 
aluno desenvolveu as capacidades previstas, de modo que possa continuar 
aprendendo no ciclo seguinte, sem que seu aproveitamento seja 
comprometido (BRASIL, 1998, p.75). 

Nesses critérios, observa-se uma tendência em considerar dois pontos: a possibilidade 

de o aluno ter desenvolvido as capacidades almejadas, e que essas sejam suficientes para o 

seu contínuo desenvolvimento. Relacionado ao bloco Grandezas e Medidas tem-se, como 

critério de avaliação: “obter e expressar resultados de medições, utilizando as principais 

                                                          
10“Explicitam as expectativas de aprendizagem (...) e apontam as experiências educativas a que os alunos devem 
ter acesso e que são consideradas essenciais para o desenvolvimento e socialização” (BRASIL, 1998, p. 75). 
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unidades padronizadas de medidas de comprimento, capacidade, massa, superfície, volume, 

ângulo e tempo” (BRASIL, 1998, p.77). 

Assim, embora os PCN’s possuam várias recomendações, consoantes com o 

referencial teórico adotado, dada a importância do critério de avaliação, esse refere-se, 

apenas, aos aspectos da medição. 

1.2.6 – Quarto Ciclo 

Dentre outros, tem-se como objetivo de matemática para o 4º ciclo: “ampliar e 

construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas, utilizando dígitos 

significativos para representar medidas...” (BRASIL, 1998, p. 82) e “obter e utilizar as 

fórmulas para o cálculo de área de superfícies planas...” (BRASIL, 1998, p. 82). Estamos de 

acordo com Souza (2004, p. 43), quando, ao observar esses objetivos para as séries finais, 

analisa que “Essa ênfase nas unidades de medidas é preocupante, pois pode servir para 

referendar uma prática histórica que, segundo pesquisas realizadas sobre o tema, vem gerando 

obstáculos didáticos nos alunos”. 

Ainda sobre o objetivo citado, apresenta-se uma primeira referência ao uso de 

fórmulas. Lembramos que no 2º ciclo se faz menção à não utilização, e no 3º ciclo não há 

indicação para que seja usada ou não: 

Entretanto, consideramos oportuno pôr em evidência o fato de que só no 
quarto ciclo o documento em discussão propõe como objetivo a obtenção e 
utilização de fórmulas para o cálculo de superfícies planas, atitude que vem 
ao encontro da observação de Bellemain & Lima (2002, p. 32) acerca da 
controvérsia do uso de fórmulas no ensino dessas grandezas: “Embora as 
fórmulas façam inevitavelmente parte do ensino dos conceitos de área e 
perímetro, na maioria das pesquisas sobre o ensino-aprendizagem desses 
conceitos, elas ora são evitadas, ora consideradas como um “mal necessário”
(SOUZA, 2004, p. 43). 
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Sobre a recomendação explícita às fórmulas apenas no 4º ciclo, esse pesquisador 

conclui:  

...Portanto, se não há uma tendência de as pesquisas indicarem que o uso de 
fórmulas pode favorecer a aprendizagem desses conceitos, sendo possível 
que estes sejam abordados, durante algum tempo e sob alguns aspectos e de 
maneira significativa e consistente, julgamos prudente a atitude de não 
recomendá-las nos ciclos anteriores (SOUZA, 2004, p. 43). 

Segundo os PCN’s, “o estudo das Grandezas e Medidas é outro articulador entre 

diversos conteúdos matemáticos, por proporcionar um vasto campo de problemas que 

permitem consolidar e ampliar a noção de número e possibilitar a aplicação de noções 

geométricas” (BRASIL, 1998, p. 85). Essa exploração das grandezas e suas medidas como elo 

também é observada nos conteúdos e procedimentos do bloco de Números e Operações: 

� Constatação que existem situações-problema, em particular algumas 
vinculadas à Geometria e medidas, cujas soluções não são dadas por 

números racionais (caso do π, da ,2 3 , etc); 

� Identificação da natureza da variação de duas grandezas diretamente 
proporcionais, inversamente proporcionais ou não-proporcionais (afim 
ou quadrática), expressando a relação existente por meio de uma 
sentença algébrica e representando-a no plano cartesiano (BRASIL, 
1998, p. 87). 

Esses conteúdos são reforçados pelas recomendações para o bloco Espaço e Forma, 

dentre as quais: “Estabelecimento da razão aproximada entre a medida do comprimento de 

uma circunferência e seu diâmetro” (BRASIL, 1998, p. 89). Assim, tem-se outra indicação de 

um conceito a ser abordado a partir das grandezas números irracionais. 

Ainda no referido bloco, os PCN’s recomendam que congruência e semelhança 

também sejam trabalhas a partir das medidas das grandezas, através de observações e 

identificações dos atributos invariantes e dos que se modificam nas figuras que sofreram 
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isometrias (rotações, translações, rebatimento) ou nas que foram ampliadas ou reduzidas 

(BRASIL, 1998, p. 89). 

Entre os conteúdos do bloco de Grandezas e Medidas, encontram-se: 

� Cálculo de área de superfície por meio da composição e decomposição 
de figuras e aproximações; 

� Construção de procedimentos para o cálculo de áreas e perímetros de 
superfícies planas (limitadas por segmentos de reta e/ou arcos de 
circunferência) (BRASIL, 1998, p. 89). 

Além de indicar a continuidade do uso da técnica decompor e recompor figuras planas 

e de trabalhar aproximações, observamos que há uma preocupação em abordar área e 

perímetro não apenas de polígonos. A abordagem dessas noções em figuras não poligonais 

recebe um reforço, conforme o conteúdo a seguir: “Estabelecimento da relação entre a medida 

da diagonal e a medida do lado de um quadrado e a relação entre as medidas do perímetro e 

do diâmetro de um círculo” (BRASIL, 1998, p. 90), fazendo outra menção ao trabalho das 

grandezas com números irracionais. 

Na citação anterior, chamamos a atenção também para o uso da terminologia 

“perímetro do círculo”, indicando que, mesmo sem definir o termo perímetro, os PCN’s 

estendem o uso dessa expressão “perímetro” para as figuras não poligonais. Ressaltamos essa 

utilização, pois, comumente, no ensino, tem-se: área do círculo e comprimento da 

circunferência. 

Outra indicação é a abordagem da confecção de gráficos, através do estudo das 

grandezas em foco: “Análise das variações do perímetro e da área de um quadrado em relação 

à variação da medida do lado e construção dos gráficos cartesianos para representar essas 

interdependências” (BRASIL, 1998, p. 90). Esse tipo de atividade possibilita um momento de 

abordar aspectos relacionados, existentes entre os conceitos, como, por exemplo, a 
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proporcionalidade, conforme discutido na fundamentação desta pesquisa, onde propomos o 

Variacional Quantitativo como outro ponto de vista para distinguir área e perímetro. Assim, 

encontramos outra recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que condiz com a 

base teórica desta pesquisa. 

Nos critérios de avaliação são destacados “a construção de gráficos e estabelecimento 

de relações de semelhança e congruência através da medição dos atributos presentes nas 

figuras ou das grandezas envolvidas num certo fenômeno” (BRASIL, 1998, p. 92-93) 

Espera-se, também, que os alunos, ao terminarem essa etapa, sejam capazes de “obter 

resultados de medidas de comprimento, massa, tempo, densidade, superfície, volume, 

densidade e velocidade e resolver situações-problemas envolvendo essas medidas” (BRASIL, 

1998, p. 93). Embora haja um destaque à medição, os Parâmetros não especificam qual 

caminho deve ser utilizado para determinar a obtenção desses resultados 

(composição/decomposição, fórmulas, ladrilhamento, etc). 

1.2.7 – Orientações Didáticas para os Terceiro e Quarto Ciclos

O uso das medidas em situações com outros conceitos também recebe indicação nas 

orientações didáticas, como, por exemplo, determinar o lado do quadrado sabendo sua área 

(BRASIL, 1998, p. 113). Na ampliação do domínio numérico: “Outro irracional que pode ser 

explorado no quarto ciclo é o número π. De longa história e de ocorrência muito freqüente na 

Matemática, o número π nessa fase do aprendizado aparece como a razão entre o 

comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro” (BRASIL, 1998, p. 106). Nesse 

momento os Parâmetros chamam a atenção para o fato de qualquer número irracional ser 

resultado de uma medida teórica: “Nenhuma verificação empírica, nenhuma medição de 
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grandeza, por mais precisa que seja, provará que uma medida tem valor irracional” (BRASIL, 

1998, p. 106). 

Verifica-se outro exemplo, denominada configuração retangular: “Nessas situações 

trabalha-se com grandezas que são produtos de outras grandezas. Por exemplo, a área 54 cm2

é o produto dos comprimentos dos segmentos 6 cm por 9 cm” (BRASIL, 1998, p. 111). Os 

PCN’s acrescentam que essa mudança da dimensão de grandeza traz um grau de 

complexidade maior, gerando dificuldades na aprendizagem. Nesse sentido, resgatamos o 

trabalho de Rogalski (1982) sobre dificuldade da aquisição das relações entre área e 

comprimento, pois exige do aluno domínio de um duplo processo de diferenciação e 

coordenação das propriedades existentes na figura, de modo não apenas qualitativo, mas, 

quantitativo, para que tenha sucesso na equação das dimensões: S = L x L; V = S x L = L x L 

x L (ROGALSKI, 1982, p. 348). 

Há, também, uma preocupação com o estudo da álgebra, recomendando “situações-

problemas sobre variação de grandezas fornecem excelentes contextos para desenvolver a 

noção de função no terceiro e quarto ciclos” (BRASIL, 1998, p. 118). Embora exista uma 

tendência em atribuir aos conceitos relacionados às grandezas, importância não apenas como 

conteúdos que estabelecem conexões, mas, também, como conhecimentos matemáticos 

merecedores de uma discussão mais ampla, no sentido de observar seus aspectos conceituais, 

persiste certa ênfase na medição. No caso da álgebra, tem-se: “Convém também salientar que 

a ‘visualização’ de expressões algébricas, por meio do cálculo de áreas e perímetros de 

retângulos, é um recurso que facilita a aprendizagem de noções algébricas...” (BRASIL, 1998, 

p. 121). 
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Os PCN’s indicam situações11 nas quais o aluno verifique o recobrimento de uma 

superfície por tipos de figuras diferentes. Essas atividades, segundo discussão anterior, 

possibilitam apresentar ao aluno outras superfícies unitárias, não se limitando ao quadrado de 

lado com uma unidade de comprimento, dissociando a superfície unitária da unidade de 

medida. 

Consoante o referencial teórico por nós adotado, os PCN’s argumentam  

No trabalho com as medidas é bastante freqüente os alunos confundirem 
noções de área e perímetro ou estabelecerem relações não verdadeiras entre 
elas; assim, por exemplo, quando comparam dois polígonos concluem que a 
“figura de maior área tem necessariamente maior perímetro e vice-versa”
(BRASIL, 1998, p. 130).  

Segundo os Parâmetros, “Uma das possíveis explicações é a de que raramente os 

alunos são colocados ante situações-problemas em que as duas noções estejam presentes” 

(BRASIL, 1998, p. 130-131). 

Resgatando a pesquisa de Perrot (1998), que também trata sobre a confusão entre área 

e perímetro, essa é causada em virtude de esses conceitos serem trabalhados quase que 

simultaneamente na escola. Assim, têm-se duas posições que tomam caminhos extremos 

sobre a possível causa da confusão entre área e perímetro, presente em alguns alunos: por um 

lado, os PCN’s procuram argumentar o fato de os conceitos não serem trabalhados juntos e, 

por outro lado, Perrot (1998) afirmando que isso decorre da abordagem quase simultânea das 

duas noções. 

O trabalho entre variação de grandezas é citado nas orientações  

... os alunos podem estabelecer como varia o perímetro (ou a área) de um 
quadrado em função de seu lado ou, então, estabelecer relações entre os 

                                                          
11 Decomposição/recomposição, ladrilhamento, tangrans, poliminós (BRASIL, 1998, p. 123). 
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lados de retângulos que têm um mesmo perímetro (ou área). Desse modo, 
observam que existem diferentes tipos de variações (diretamente 
proporcionais, inversamente proporcionais e não-proporcionais) (BRASIL, 
1998, p. 131-132).  

Na fundamentação teórica, apresentamos, como um ponto de vista para diferenciar 

área e perímetro, o Variacional Quantitativo, que aborda esse tipo de variação onde ressalta 

que essas grandezas não possuem a mesma relação de proporcionalidade. 

Observam-se alguns comentários, relacionados às grandezas, que caminham em 

consonância com as discussões trazidas, particularmente sobre área e perímetro. Por outro 

lado, constata-se a ausência de exemplos mais específicos, que sirvam de inspiração para os 

professores de matemática no ensino das grandezas, visto que, no bloco de Números e 

Operações houve esse cuidado em apresentar atividades que tratam sobre conteúdos 

específicos desse bloco. 

Nas recomendações para as séries finais do ensino fundamental, observam-se alguns 

momentos onde o termo ‘superfície’ foi usado indevidamente, pois deveria ter sido escrito 

área. Nas orientações não houve essa inadequação, do ponto de vista do referencial adotado, 

conforme visto quando os PCN’s ressaltam o trabalho com grandezas vinculado à abordagem 

de “aspectos históricos da construção do conhecimento matemático, uma vez que os mais 

diferentes povos elaboraram formas particulares de comparar grandezas como comprimento, 

área...” (BRASIL, 1998, p. 129). 

Estamos de acordo com os Parâmetros ao afirmarem que uma possibilidade de 

compreensão mais consistente dos conceitos de área e perímetro (BRASIL, 1998, p. 131), 

quando os alunos forem postos diante de situações, por exemplo, de comparação: “... 

comparar duas figuras que tenham perímetros iguais e áreas diferentes ou que tenham áreas 
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iguais e perímetros diferentes; duas figuras de modo que uma tenha maior perímetro e menor 

área que a outra ou menor perímetro e maior área” (BRASIL, 1998, p. 131), assim como na 

construção de figuras onde essas relações sejam evidenciadas. 

1.3 – O Livro Didático 

1.3.1 – Definindo o Livro Didático 

Nesta seção, apresentaremos considerações relativas ao Livro Didático (doravante 

LD). Muitos trabalhos confirmam as diversas opiniões que se instalam sobre esse tema. 

“Livro-texto é um assunto polêmico em todas as partes do mundo” (BELFORT, 2003, p. 2). 

No caso do Brasil, esse tipo de material tem sua importância, assim justificada pelo Ministério 

da Educação e do Desporto (MEC) “...porque, em muitas regiões, ele é a única informação 

que o aluno e professor têm” (SOUZA, 1999, p. ). 

Observamos, inicialmente, que o termo ‘didático’ está relacionado à instrução, ao 

ensino. Diferentemente de outros tipos de materiais impressos, “o Livro Didático caracteriza-

se ainda por ser passível de uso na situação específica da escola, isto é, de aprendizado 

coletivo e orientado por um professor” (LAJOLO, 1996, p. 4-5). 

Buscando responder à pergunta sobre o que é o livro didático, Lopes (2000) traz a 

postura adotada por Richaudeau (apud OLIVEIRA, 1984): “livro didático é um material 

impresso, estruturado, destinado ou adequado a ser utilizado num processo de aprendizagem 

ou formação” (LOPES, 2000, p. 37). O autor comenta essa definição acrescentando que:  

Pelo fato de ser um material impresso, o livro didático de Matemática já 
apresenta limitações para a aprendizagem. As limitações podem ser 
oriundas, por exemplo, das diversas formas de linguagem que ele apresenta: 
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a usual, a das denominações matemáticas, as simbologias matemáticas, a 
linguagem gráfica, as representações espaciais, etc. (LOPES, 2000, p. 37). 

Sobre o adjetivo que o classifica, Lajolo (1996, p. 4) escreve que “Didático, então, é o 

livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que provavelmente foi escrito, editado, vendido e 

comprado, tendo em vista essa utilização escolar e sistemática”. 

Molina (1988, apud SILVA, 2004), propõe uma distinção desse tipo de material dos 

outros livros que existem no cotidiano escolar: 

Todo livro, em princípio, presta-se a ser utilizado para fins didáticos, isto é, 
em situação deliberadamente estruturada com o objetivo de ensinar algo a 
alguém. Isto não significa, entretanto, que qualquer livro utilizado para fins 
didáticos possa ser considerado um livro didático. No presente trabalho, 
entende-se como tal, uma obra escrita (ou organizada, como acontece tantas 
vezes) com a finalidade específica de ser utilizada numa situação didática, o 
que a toma, em geral, anômala em outras situações (SILVA, 2004, p. 90). 

Bittencourt (1998, apud SILVA, 2004), chama a atenção para o fato de o livro didático 

ser, “antes de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da edição que obedece à evolução 

das técnicas de fabricação e comercialização pertencentes à lógica do mercado” (SILVA, 

2004, p. 91), caracterizando-o como “um depositário dos conteúdos escolares, um instrumento 

pedagógico e um veículo portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma 

cultura” (SILVA, 2004, p. 91). 

Nessa perspectiva de considerar o LD dentro de uma óptica na qual situa o papel social 

dos autores de LD no processo de educação, Meksenas (1993, apud LOPES, 2000), assume 

que 

Entende-se o livro didático como “meio de comunicação de massas”, 
enquanto produto industrializado, gerado no âmago de uma sociedade de 
consumo, fruto de relações de trabalhos cujas características é importante 
revelar, com uma dupla preocupação: a) a de apontar caminhos de superação 
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da qualidade deste produto industrial peculiar, ... voltado para a educação 
sistemática; b) a de explicar um conhecimento que se constitui em recurso de 
uso deste apoio pedagógico,que permite tratá-lo enquanto recurso 
historicamente produzido e situado, o que o desloca da posição de ‘bíblia’ 
para a de um interlocutor às distâncias (o autor), em que é preciso, desejável 
e necessário dialogar, trocar idéias, concordar, discordar (LOPES, 2000, p. 
56). 

Em todos os argumentos trazidos das diversas publicações a respeito do livro didático, 

no âmbito acadêmico, é fato unânime reconhecer a forte presença desse material na sala de 

aula. Talvez não seja o mais desejado, ou, até, o material possa não ser o ideal, mas, 

observando a extensão e as diferenças existentes no Brasil – onde é sabido que muitas escolas 

possuem recursos avançados (computadores, projetor multimídia, antenas sintonizadas em 

canais que possuem programação educativa), em quantidade e qualidade consideradas 

satisfatórias, e que outras dispõem, apenas, de quadro e giz –, atualmente, o livro didático é 

um exemplo de material escolar existente nas escolas de todo o país, independente da 

localização ou da estrutura física disponível. 

1.3.2 – O Livro Didático e o Professor de Matemática 

Observada a unanimidade, trazida nas pesquisas, em considerar a grande presença do 

livro didático na sala de aula, tem-se que esse tipo de material deva ser escrito visando, 

simultaneamente, ao professor e ao aluno. Certamente, essa não é uma tarefa simples, 

justificando, assim, a produção dividida entre o livro do aluno e o livro do professor (também 

chamado de manual). 

Devido a essa duplicidade do público alvo, considera-se que, inicialmente, o LD deva 

apreender a atenção e o interesse do professor, o qual é responsável pela escolha do livro nas 

escolas, sejam elas públicas ou privadas. O LD precisa realizar uma interação com o 
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professor, relação que deve ir além de uma vinculação entre o produto de consumo e o 

consumidor, pois, nesse caso, o que geralmente acontece é uma satisfação do consumidor com 

o produto. No caso do professor com o LD, além da satisfação existem vários outros fatores a 

serem considerados, como, por exemplo, que o livro também pode ser uma fonte de 

aprendizado para o docente, conforme apontam Ball & Feiman-Nemser (1988); Belfort, 

Guimarães & Barbastefano (2001, apud BELFORT, 2003):  

... o que diversas pesquisas mais recentes parecem indicar é que o livro-texto 
é muito mais do que uma ‘simples ferramenta’ para os professores de 
matemática: ele é também material de estudo e, muitas vezes, a única ajuda 
com a qual o professor pode contar para lidar com as conseqüências de uma 
formação inicial deficiente (BELFORT, 2003, p. 2). 

Sabe-se que na relação livro-professor, dentro do processo educativo, tem-se como 

beneficiado final o aluno, aditando-se o fato de as pesquisas citadas levarem em consideração 

a formação, ora insuficiente, desse professor. Tudo isso, certamente, provocará alterações 

indesejáveis no processo educativo de forma geral, incluindo o uso e a escolha do livro 

didático.  

Conforme Belfort (2003, p. 14):  

Professores inseguros não escolhem bons materiais didáticos para sua sala de 
aula, pois não se sentem em condições de utilizá-los. Eles também não 
adaptam nem complementam os materiais adotados, parecendo justificar as 
opiniões de que são os livros-texto, e não os professores, que determinam as 
práticas de sala de aula. 

Assim, observamos a importância da formação do professor, no uso desse material. 

(...) por si só, o livro não se presta para a obtenção de uma aprendizagem que 
possa ser considerada eficaz: a ação do professor perante este instrumento é 
fundamental. Um bom livro, nas mãos de um professor despreparado, pode 
ser um desastre, assim como um livro de baixa qualidade, nas mãos de um 
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professor competente, pode resultar numa ótima aprendizagem (LOPES, 
2000, p. 39). 

Diante do exposto, trazemos a opinião de Machado (1997, apud LOPES, 2000, p. 39), 

acrescentando que eliminar o livro didático, alegando ‘má qualidade’, não parece ser o melhor 

caminho, mas, sim, discutir o uso adequado desse material.  

No presente trabalho, consideramos que o LD deva ser uma opção a mais de material 

disponível ao professor na sua prática e que, embora conhecendo-se as realidades que os 

afligem12, esse não se torne o único recurso utilizado pelo docente. 

1.3.3 – Avaliação do Livro Didático 

Sobre a pergunta: Por que avaliar o Livro Didático?, Souza (1999) busca referência na 

justificativa da Secretaria de Ensino Fundamental (SEF), em documento publicado pelo MEC 

– Princípios e critérios para a avaliação de Livros Didáticos –, informando que há 

(...) necessidade de avaliação dos livros didáticos por serem eles 
instrumentos auxiliares importantes da atividade docente e até mesmo o 
principal referencial do trabalho em sala de aula, em virtude, em boa parte, 
da ausência de outros materiais que orientem os professores quanto a “o que 
ensinar” e “como ensinar, além da falta de acesso dos alunos a outras fontes 
de estudos e pesquisa (SOUZA, 1999, p. 58-59). 

No sentido de contribuir para o aperfeiçoamento do livro didático, a partir de 1995, o 

MEC implantou o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) onde, em defesa da “... 

                                                          
12 Tem acontecido que pela formação deficitária, pelas condições precárias de trabalho, incluindo baixos salários, 
excesso de horas de trabalho dentre e fora da escola, número excessivo de aluno em sala e heterogeneidade 
social e cultural dos alunos, e ainda pela falta de uma política de formação continuada, o livro didático torna-se a 
solução (LOPES, 2000, p. 39). 
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necessidade de garantir parâmetros curriculares básicos a nível nacional...”, tem por finalidade 

alcançar uma qualidade satisfatória do LD (SOUZA, 1999, p. 59) 

Assim, foram definidos critérios de avaliação que “...se dividem em duas partes: os 

comuns, gerais, que se aplicam a todas as área avaliadas e os específicos de cada área” (LIMA 

& PITOMBEIRA, 2005, p. 1). ou seja, podemos dizer que existem critérios mínimos que 

qualquer livro didático deva satisfazer. Por isso, se fazem importantes algumas ações, tais, 

como, a publicação do Guia do Livro Didático13, que apresenta, além dos critérios de análise, 

as resenhas das coleções aprovadas. 

Esse Programa causou grandes mudanças no campo editorial, conforme afirmam Lima 

& Pitombeira (2005), que analisam o impacto das avaliações do PNLD na concepção e 

produção de livros didáticos e chegam a “...distinguir dois momentos distintos: antes (PNLD 

1997 e 1998) e depois do estabelecimento do critério de coerência, pertinência e correção 

metodológica (PNLD 1999) como eliminatório” (LIMA & PITOMBEIRA, 2005, p. 2). Eles 

acrescentam que: 

O meio editorial foi diretamente atingindo pela avaliação do livro didático e 
não é de estranhar que tenha reagido violentamente. As editoras, habituadas 
ao fato de o governo adquirir, sem avaliação de qualidade científica e 
pedagógica obras de seus acervos, tentaram voltar à situação anterior 
procurando mobilizar a mídia, a sociedade e os professores contra a 
avaliação, pressionando diretamente o MEC e junto à justiça (LIMA & 
PITOMBEIRA, 2005, p. 8).

Fato inegável é que houve uma melhoria, do ponto de vista científico, na qualidade 

dos conteúdos dos livros didáticos em relação às edições produzidas antes e  após o 

estabelecimento do PNLD. Para maiores detalhamentos indicamos Lima & Pitombeira 

(2005). 

                                                          
13 Através do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático. 
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Dentre os vários critérios, denominados de aspectos teórico-metodológicos do Livro 

Didático, realizaremos breves comentários sobre alguns. Inicialmente, estamos de acordo com 

Bastos (2004, p. 1)  

Por entendermos que o livro didático deve ser visto como um instrumento 
auxiliar do processo de ensino-aprendizagem e não como fim do processo, se 
faz necessário que seja um texto que, (...), não apresente conceitos errados e 
não reduza a matemática a um conjunto de regras e definições sem lógica 
entre si. 

Segundo Dante (1996, p. 84-85), “um conceito errado no livro passa para a lousa pelo 

professor e, em seguida, para a cabeça dos alunos. Mais tarde, torna-se muito mais difícil 

reparar essa falha com os alunos”.  

A afirmação anterior apresenta dois fatos muito interessantes: a dificuldade de corrigir 

a falha ocasionada por uma definição errônea e a possível existência de certo despreparo do 

professor com respeito a esse erro conceitual, conforme apresentamos anteriormente. Belfort 

(2003, p. 14) afirma que o livro didático ajuda “os professores a enfrentar suas próprias 

inseguranças e deficiências e a organizar suas aulas”. E completa, ainda, que a formação dos 

professores é um fator fundamental, pois, uma formação que deixa muitas lacunas gera 

professores inseguros, que não se sentem em condições de utilizar certas coleções didáticas. 

Outro aspecto teórico-metodológico está relacionado à abordagem de conteúdos e à 

linguagem matemática utilizada no LD. Segundo Dante (1996, p. 85): “É altamente desejável 

que os conteúdos matemáticos sejam desenvolvidos através de situações problemas e que as 

atividades e exercícios enfatizem o pensamento reflexivo”. Em particular, esta pesquisa se 

propõe a abordar os conceitos de área e perímetro; a observar a existência de atividades que 

abordem as relações existentes entre esses conceitos; e, caso existam exercícios, se eles 
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enfatizam a reflexão dos alunos ou são exercícios que abordam os dois conceitos, 

simultaneamente, sem realizar nenhum tipo de vínculo.  

A linguagem matemática do livro didático, expressada pelos símbolos 
matemáticos, deve vir somente após a construção e a exploração intuitiva 
dos conceitos matemáticos. ...Quando a linguagem matemática é colocada 
precocemente antes da exploração da idéia, ela marginaliza a compreensão 
da mesma (DANTE, 1996, p. 84). 

Os símbolos são utilizados, na matemática, como modo de representar idéias e 

conceitos dessa ciência, portanto, é recomendável que os alunos iniciem os trabalhos com essa 

simbologia depois de certa apropriação da noção intuitiva do conceito. As fórmulas são bons 

exemplos da linguagem matemática: imagine trabalhar fórmula da área do quadrado sem o 

aluno ter uma noção do que seja área ou do que seja um quadrado. 

Essas considerações, que permeiam o LD escrito para os alunos, devem estar de forma 

bastante dialogada. No Livro do Professor, Lajolo (1996, p. 5) chama a atenção sobre o fato 

de que  

(...) o diálogo entre livro e professor só se instaura de forma conveniente 
quando o livro do professor se transforma no espaço onde o autor põe as 
cartas na mesa, explicitando suas concepções de educação,... os pressupostos 
teóricos que assume e segue relativamente tanto à matéria de que se trata o 
livro quanto a questões de educação e aprendizagem. 

Portanto, o livro do professor não pode ser apenas mera repetição do livro do aluno, 

acrescido das respostas; deve trazer subsídios teóricos que justifiquem suas escolhas didáticas 

estando em consonância com resultados de pesquisas e os PCN’s:  

O uso do livro didático que não incorpore os resultados de pesquisas e 
experiências que apontem opções ditático-metodológicas que propiciem a 
construção conhecimento matemático, tende a levar o aluno a construir 
algumas concepções prejudiciais sobre a Matemática e o seu ensino
(BASTOS, 2004, p. 4). 
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1.3.4 – O Processo de Escolha do Livro Didático 

Nesta seção realizaremos comentários sobre o processo de escolha de livros didáticos 

a partir da implantação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

As escolhas de LD acontecem num intervalo de três anos. Para os livros de 1ª à 4ª 

série houve: PNLD 1998, PNLD 2001, PNLD 2004 e PNLD 2007. Em nível de 5ª à 8ª série: 

PNLD 1999, PNLD 2002, PNLD 2005. Embora algumas mudanças tenham sido 

incrementadas entre cada edição desse Programa, há uma estrutura comum nesse processo. 

Prado (2001, p. 16) descreve o processo relativo ao período 2000/2001 conforme a 

seguir: 

1) As editoras inscrevem suas obras no PNLD. Os livros são 
descaracterizados e chegam aos pareceristas sem capa, folha de rosto ou 
qualquer outra possibilidade de identificação ou da editora; 

2) Dois pareceristas avaliam cada título e enviam seus relatórios para os 
coordenadores de área (..., Matemática,...). Se as análises forem 
coerentes entre si, o coordenador junta sua avaliação e redige o texto da 
resenha que constará no Guia de Livros Didáticos (caso seja aprovado) 
ou a justificativa para a recusa.Se houver divergência entre os 
pareceristas, uma terceira opinião pode ser solicitada pelo coordenador; 

3) Nesse momento, a operação sai da esfera da Secretaria de Ensino 
Fundamental (SEF) e vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). Os livros reprovados retornam à editora com as 
críticas dos pareceristas; 

4) Os aprovados são publicados no Guia dos Livros Didáticos que é 
enviado a todas as escolas. 

Ressaltamos que nem sempre esse documento chega aos professores em tempo hábil, 

antes da data estipulada pelas Secretarias (Estaduais e Municipais) para a escolha do livro 

didático. 

5) Esta é a sua hora, professor. Leia atentamente, discuta com seus colegas, 
compare e avalie com cuidado para fazer valer o dinheiro do salário-
educação, imposto que garante a compra de livros pelo MEC (PRADO, 
2001, p. 16). 
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Nessa fase surgem as divergências entre as atitudes tomadas por cada Secretaria. Em 

algumas, são realizadas reuniões periódicas com os professores daquela disciplina, os quais 

são dispensados das suas aulas para comparecer a esses encontros. Assim, os professores têm 

assegurado um espaço de discussão sobre as coleções aprovadas, que são conhecidas ora por 

meio do Guia ora pela distribuição realizada pelas próprias editoras. Noutras Secretarias, não 

há um hábito de propor essas reuniões. Assim, em muitas, o professor tem conhecimento da 

escolha ou porque soube que o Guia chegou à escola ou no momento em que é avisado sobre 

o dia da escolha. 

6) As cartas respostas dos professores são enviadas ao FNDE, que negocia 
diretamente com as editoras. 

7) Os livros escolhidos pelos professores chegam às escolas pelo correio,...
(PRADO, 2001, p. 16). 

Outro fato observado nas escolas é a pouca importância que alguns professores dão ao 

Guia. Essa atitude tem origens diversas, dentre as quais muitos professores preferem folhear 

as coleções, assim restringem suas opções de escolhas apenas àquelas com que teve contato; a 

preferência declarada dos professores por certos autores de livros didáticos, causando certa 

resistência em observar novas coleções, etc. 

Além disso, acrescentamos que nas cidades onde a escolha não é realizada durante as 

reuniões citadas anteriormente, uma data é acordada entre professores e direção, onde 

acontecerá o preenchimento do documento (carta resposta) que informará à secretaria 

(estadual ou municipal) qual as coleções que foram escolhidas (daquelas que suas resenhas 

estão no guia) como primeira e segunda opções, pois é obrigatório e limitado a duas, o 

número de coleções escolhidas. Esse documento é enviado às Secretarias. 
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1.3.5 – Fatores que Influenciaram a Escolha das Coleções Analisadas 

Realizamos, nesta pesquisa, uma análise da abordagem das relações entre os conceitos 

de área e comprimento em coleções de matemática destinadas às séries finais do Ensino 

Fundamental (5ª à 8ª série). Apresentaremos, a seguir, algumas considerações sobre fatores 

que foram determinantes na escolha das coleções que foram analisadas neste trabalho. 

A nossa experiência, enquanto professor das séries finais do Ensino Fundamental, 

levou-nos a perceber que muitos colegas (professores) apresentam pontos de vistas variados 

sobre aspectos relacionados ao ensino dos conceitos matemáticos, embora isso não se reflita, 

de forma diversificada, na preferência pelas coleções, pois é comum admitirem o gosto por 

certos autores, tanto para utilizarem como referência quanto no momento da escolha. Assim, 

pode acontecer de a coleção de preferência não ser a que o professor dispõe para trabalhar. 

Outro fator levado em consideração foi o resultado da consulta ao site do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE), a qual objetivou saber, no âmbito do estado 

de Pernambuco, como se configurou a distribuição dos livros didáticos de matemática (5ª à 8ª 

série), para o triênio (2005-2007), nas escolas públicas municipais e estaduais. Sabe-se que o 

processo de escolha do livro didático deve ser por escola. Também é de nosso conhecimento 

que, em algumas cidades da região metropolitana do Recife, houve uma espécie de eleição, 

tomando como voto a escolha realizada em cada escola. Essa eleição – contagem das 

escolhas, por escola – teve por objetivo descobrir qual a coleção que obteve o maior número 

de indicações nas escolas, sendo, então, enviado como resultado da escolha apenas essa única 

coleção. Conseqüentemente, todas as escolas desse município receberão os mesmos livros. 

O acesso a determinadas coleções fora um fator que teve muita influência nesta 

pesquisa, pois, obter certos Livros Didáticos nas editoras nem sempre é uma ação simples de 



68

ser executada, como pensávamos que fosse. Lembremos que é de nosso interesse analisar o 

livro destinado ao professor. Embora, nas visitas às editoras, houvéssemos nos apresentado 

como aluno do Programa de Pós-Graduação e que tínhamos o objetivo de analisar coleções de 

matemática, encontramos certas dificuldades provenientes de origem diversas, desde a 

ausência de uma filial da editora responsável pela distribuição da coleção; até certa falta de 

interesse da editora em distribuir exemplares do livro do professor, de algumas coleções. 

No levantamento da distribuição dos livros didáticos do PNLD 2005 – realizado 

através de consulta ao site do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE) – as 

coleções A + Nova Conquista (GIOVANNI et ali, 2002) e Novo Praticando Matemática 

(ANDRINI & VASCONCELOS, 2002) se destacam pelo número de pedidos dos professores, 

principalmente daqueles que lecionam nas escolas localizadas nos municípios que não 

integram a região metropolitana do Grande Recife. 

A experiência, enquanto professor da rede municipal, também confirma essa demanda, 

pois, em momentos de escolhas de livro didático, muitos colegas professores apresentam 

acentuada preferência pelas coleções citadas. Nas respectivas editoras, entre as coleções de 

matemática para esse nível de escolaridade, são essas coleções que possuem mais exemplares 

para a distribuição com os professores. 

A coleção Tudo é Matemática (DANTE, 2004) foi escolhida para ser adotada em 

quase 100% das escolas municipais de Recife, Olinda e Jaboatão. Particularmente, nessas 

cidades, a experiência, enquanto professor da rede municipal, era a de que todos os colégios 

receberiam a mesma coleção, sendo ela escolhida como a que obtivesse maior quantidade de 

indicações – conforme discutido em reuniões sistemáticas, que foram citadas anteriormente. 

Porém, um fato que nos surpreendeu foi ter conhecimento de que, pelo menos na rede 

municipal do Recife, houve escola(s) que recebeu(ram) uma coleção diferente da selecionada. 
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Nesta pesquisa, analisaremos a versão mais nova da coleção, publicada em 2005/2006. Em 

visita à editora desse livro, obtivemos a nova edição, embora ela não seja utilizada nas escolas 

da rede pública. 

As demais coleções foram escolhidas pelas avaliações dos PNLD – 1999, 2002, 2005, 

por exemplo: “Matemática Para Todos” (IMENES & LELLIS, 2002), por ter sido a única que 

recebeu nas duas edições anteriores a aprovação “Recomendado com Distinção (RD)”, com 

análise composta de vários elogios à proposta da obra; assim, como “Matemática na Vida e na 

Escola” (GILDA PORTELA et alii, 2002), que, também, recebera boa indicação em 2002 – 

“Recomendado com Distinção” (RD). Nessa última avaliação, foram destacados muitos 

pontos positivos da coleção, o que também aconteceu com a “Educação Matemática” (PIRES, 

CURI e PIETROPADO, 2002). 

Relembramos que a avaliação do PNLD 1999 (BRASIL, 1998) é a única que 

apresenta os resultados por cada série. Assim, houve coleções que não obtiveram aprovação 

nos quatro volumes. As menções eram denominadas:  

� RD: Recomendado com Distinção; 

� REC: Recomendado; 

� RR: Recomendado com Ressalvas; 

Na avaliações do PNLD 2002 (BRASIL, 2001) e PNLD 2005 (BRASIL, 2004), a 

coleção era aprovada se todos os volumes fossem aprovados, havendo no PNLD 2002 

(BRASIL, 2001) comentários sobre cada volume e no PNLD 2005 (BRASIL, 2004) a resenha 

não possuía a característica de apresentar uma análise por volume. 



PARTE 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 



Este trabalho realizou uma análise das relações entre área e perímetro, em livros 

didáticos de matemática de 5ª à 8ª série. O referencial teórico adotado é o proposto por 

Douady & Perrin Glorian (1989), que consideram que a abordagem do conceito de área 

enquanto grandeza favorece a superação das concepções geométrica e numérica de área 

(forma e número), por meio de situações nas quais o aluno possa dissociar área de superfície; 

e área de número. 

Na revisão de literatura foram feitas considerações sobre o livro didático nas quais se 

destaca a influência desse material na prática dos professores, devido a diversos fatores. 

Também, comenta-se a proposta dos PCN’s para o tratamento do campo das Grandezas e 

Medidas e, mais especificamente, para área e perímetro. 

2.1 – Objetivos 

2.1.1 – Objetivo Geral 

Analisar a abordagem das relações entre área e perímetro, nos Livros Didáticos de 

Matemática (5ª à 8ª série) do Ensino Fundamental. 
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2.1.2 – Objetivos Específicos

� Analisar a distribuição e disposição dos tópicos que tratam sobre área e perímetro, 

em cada volume, ao longo da coleção; 

� Analisar os significados adotados para os termos: superfície, contorno, grandeza, 

medida, assim como a definição para os conceitos de Área e de Perímetro, à luz do referencial 

teórico proposto por Douady & Perrin Glorian (1989); 

� Analisar as atividades que abordam, simultaneamente, os conceitos de área e de 

perímetro; 

� Analisar, nas considerações pedagógicas do livro didático, escrito para o 

professor, o tratamento destinado às escolhas metodológicas, realizadas ao longo da coleção, 

sobre aspectos conceituais relacionados aos conceitos de área e de perímetro. 

2.2 – Critérios Utilizados para Análise 

A seguir, são explicitados e justificados os critérios utilizados para análise das 

coleções de Livros Didáticos. 

1. Qual a localização do(s) capítulo(s) que se refere(m) às Grandezas e 

Medidas, em particular os que tratam, explicitamente, dos conceitos de área 

e perímetro? 

Levando-se em consideração a diversidade dos recursos gráficos disponíveis para a 

edição de um livro didático, assim como suas várias subdivisões (sessões) encontradas 

atualmente dentro do(s) capítulo(s) ou unidade(s) que compõe(m) o LD, e as propostas de 
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organização curricular, observaremos qual a localização destinada ao(s) capítulo(s) referente 

diretamente ao estudo dos conceitos de perímetro e área dentro do LD. Vimos nas 

recomendações dos PCN’s (BRASIL, 1997; 1998) algumas situações envolvendo área e 

perímetro na abordagem de outros conceitos: frações, números irracionais, teorema de 

Pitágoras, construção de gráficos, proporcionalidade, etc. Nossa análise será direcionada para 

as seções destinadas ao estudo de área e perímetro de figuras planas, pois estamos 

interessados na caracterização do trabalho desses conceitos como objetos próprios de estudo e 

não como ferramenta para aprendizado de outros conteúdos. 

Por muitos anos, área e perímetro foram apenas conhecidos como tópicos a serem 

estudados quando se trabalhasse geometria, onde, frequentemente, o estudo dela (a geometria) 

era deixado para as últimas unidades do ano letivo. Corroborando esse fato, Garize (2000, p. 

184) afirma que é comum observar que, nos livros didáticos, os conceitos direcionados à 

geometria encontram-se no final de cada volume da coleção, sendo esse um dos fatores que 

impossibilita o professor de resgatar a geometria (GARIZE, 2000). Nesse sentido, as noções 

de área e perímetro podem ainda sofrer influência dessa disposição. 

Barbosa (2002), Duarte (2002) e Brito (2003) observaram certa mudança nessa 

disposição nos livros das séries iniciais do Ensino Fundamental, para os conceitos de área e 

perímetro, os quais, ao invés de serem trabalhados nos últimos capítulos passam a ser 

abordados em etapas anteriores. Além disso, algumas coleções começam a tratar tais 

conceitos a partir da 3ª série. 

Observaremos se, nos livros didáticos das séries finais, está acontecendo alguma 

mudança referente à disposição dos conteúdos. Lembremos, também, que nessa fase de 

escolaridade, o trabalho realizado com o aluno é mais aprofundado, onde novos elementos 

(como as fórmulas, relação com proporcionalidade, construção de gráficos, etc.) deverão ser 
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abordados, ampliando e consolidando a construção dos conceitos, possibilitando, segundo 

nossas expectativas, uma maior diversidade nas propostas de disposição dos conteúdos. 

As pesquisas citadas anteriormente observaram, também, que as noções de área e 

perímetro aparecem em outros capítulos que não estão diretamente dedicados a esses 

conceitos: “...é comum a utilização, pelos autores, do conceito de área de modo implícito. Em 

várias atividades envolvendo frações e porcentagens procuram-se representar tais conceitos 

por meio de desenhos de figuras com regiões pintadas” (DUARTE, 2002, p. 62), sendo, 

muitas vezes, esses capítulos antecessores dos capítulos dedicados explicitamente nas 

coleções para o estudo de área e perímetro. 

Segundo tais resultados, investigaremos como essas questões se apresentam nas 

coleções destinadas às séries finais, configurando-se a permanência dessa disposição para os 

conceitos de área e perímetro, ou surgindo organizações diferentes dos conteúdos.  

2. Qual o significado adotado para os termos: superfície, contorno, grandeza, 

medida? Qual é a definição para os conceitos de Área e Perímetro, e como 

ela é apresentada? 

            

Segundo as discussões trazidas, iremos observar qual o significado apresentado para 

os termos citados; como são apresentados nos livros didáticos, verificando se nas definições 

existem inadequações do ponto de vista do referencial teórico adotado. 

Na revisão de literatura foram encontrados nos PCN’s (BRASIL 1997; 1998), 

exemplos do uso do termo superfície de forma equivocada, sob o ponto de vista das nossas 
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escolhas teóricas, sendo citada como grandeza mensurável, em lugar de área, a grandeza que 

se quer mencionar. 

A discussão da fundamentação teórica fornece subsídios para que seja realizada uma 

análise a respeito das definições contidas nos livros didáticos, no que refere contemplar o 

tratamento de área e perímetro enquanto grandezas, ou se as sentenças trazidas como 

definições estão limitadas a fortalecer alguma das concepções (geométrica ou numérica), ou 

por se referir apenas a um grupo de figuras geométricas planas. Por exemplo: observar se o 

conceito de perímetro está relacionado somente aos polígonos ou se possui maior amplitude 

ao longo da coleção. 

Nesse critério, não buscamos detectar, através das definições assumidas pelas 

coleções, adequações ou inadequações com o tratamento de área e perímetro enquanto 

grandezas. 

3. Quais figuras são exploradas na abordagem dos conceitos de área e 

perímetro? 

Nesse critério, há uma preocupação em observar: quais as figuras que são utilizadas 

nos livros didáticos na abordagem das noções de área e perímetro; se a coleção trabalha 

apenas área e perímetro das figuras mais conhecidas – como triângulos e quadriláteros, alguns 

polígonos regulares, círculo – ou também daquelas não muito conhecidas (figuras irregulares). 

Justificamos tal critério com base nos resultados de Perrot (1998), citados em Duarte (2002), 

Barbosa (2002) e Brito (2003), referentes às dificuldades dos alunos na distinção entre área e 

perímetro, obtendo-se que muitos alunos acham que apenas os polígonos mais conhecidos – 
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triângulos e quadriláteros – possuem área e perímetro, assim como apenas os segmentos de 

reta possuem comprimento. 

Foi identificada em pesquisas anteriores uma tendência a restringir o conceito de 

perímetro a figuras poligonais, tomando como definição para perímetro a soma das medidas 

dos lados de uma figura, subentendendo que as figuras consideradas são sempre polígonos. 

Observaremos se há indícios de amálgama entre os termos utilizados, o que poderia reforçar 

concepções geométricas e/ou numéricas. 

Além disso, acreditamos que o livro didático deva ser um material que apresente 

situações variadas, procurando não direcionar os alunos a um conhecimento limitado sobre os 

conceitos. 

Caso a fronteira da figura seja composta por linhas curvas poderá, através de medida 

prática – sobrepor com um cordão e, depois, esticá-lo – determinar a medida do comprimento 

desse pedaço de cordão que será, aproximadamente, a medida do perímetro. Dissemos valor 

aproximado, pois, caso a medida seja um número irracional, esse somente é obtido através da 

medida teórica, uma vez que na medida prática, por maior precisão que o instrumento possa 

fornecer, o resultado é um número racional com casas decimais finitas. 

Acreditamos também que os Livros Didáticos terão essa preocupação com medidas 

teóricas e práticas no momento de explorar, por exemplo, o perímetro da circunferência. 

Analogamente, determinar a medida da área de uma figura plana tanto pode ser uma 

tarefa simples quanto difícil, onde um dos fatores determinantes é o tipo de figura a ser 

considerada. Nesse âmbito, as fórmulas têm por objetivo facilitar esse trabalho, por isso, 

teremos, no próximo critério, enfoque nesse tipo de expressão algébrica. 
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Procuramos separar as figuras planas em categorias disjuntas, pois assim pode-se ter 

mais clareza da incidência dos tipos, em cada série, construindo tabelas para apresentar essa 

freqüência, tanto para o conceito de área quanto para o conceito de perímetro. 

A primeira categoria inclui apenas triângulos retângulos. Na segunda, têm-se todos os 

triângulos não retângulos. Essa separação tem por objetivo comparar o uso de triângulos 

retângulos com os demais. 

Devido ao permanente uso de certos tipos de quadriláteros, utilizando a classificação 

usual, resolvemos especificar cada tipo de quadrilátero.  

Assim, teremos:  

Categoria 3 – composta por todos os trapézios;  

Categoria 4 – paralelogramos não retângulos e não losangos (denominaremos apenas 

de paralelogramo);  

Categoria 5 – retângulos que não são losangos (chamaremos apenas retângulo);  

Categoria 6 – losangos não retângulos (denominado apenas por losango); e  

Categoria 7 – quadrados. 

Embora todo quadrado seja simultaneamente retângulo e losango preferimos separá-lo 

para que possamos avaliar a freqüência na qual essa figura é utilizada, por isso foi criada a 

categoria apenas com os Quadrados. 

Compõem a categoria 8, os demais polígonos regulares, onde acreditamos ser o 

hexágono aquele que será usado com maior freqüência. 
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A categoria 9 se refere aos polígonos irregulares, não incluídos na categoria anterior. 

Deles destacamos, dentre outros, os que possuem fronteira formada apenas por lados 

adjacentes perpendiculares entre si; pentágonos e hexágonos irregulares que não possuem 

ângulos retos. Tais figuras podem ser utilizadas na exploração da técnica de decomposição 

para o cálculo de área. Embora essas figuras sejam apenas polígonos, propomos uma 

categoria à parte, para observarmos sua freqüência.  

Exemplos: 

Através da técnica da decomposição e recomposição de figuras no tratamento de área 

enquanto grandeza, trabalham-se a dissociação entre superfície e área, onde podem ser 

apresentadas, por exemplo, figuras não congruentes que possuem mesma área – comparação 

sem a necessidade de medição. Essas atividades possuem muita relevância, pois podem 

promover a superação dos erros/dificuldades relacionados à concepção geométrica. Por 

construirmos figuras equidecomponíveis e por acreditarmos que podemos encontrar Livros 

Didáticos que explorem essa técnica, decidimos criar essa categoria especial. 

Englobando as demais figuras irregulares, que não são polígonos, temos a categoria 

10. Em geral essas figuras são utilizadas nas atividades que necessitam do cálculo através da 

aproximação. A seguir, exemplos que serão incluídos nessa categoria: 
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  Categoria 11     Categoria 12

Contudo, para que houvesse maior clareza da freqüência de cada tipo de figura, 

criamos outras duas categorias: uma, que se refere apenas a círculo/circunferência (Categoria 

11). Outra, contemplando figuras cujas fronteiras são compostas por segmentos de retas e 

arcos de circunferência (Categoria 12), que poderiam ter sido incluídas na categoria 10, mas 

que separamos porque, nessa categoria 12, há outra possibilidade de trabalhar decomposição e 

recomposição, constituindo-se, então, outra oportunidade de o livro abordar comparações 

entre áreas, sem a necessidade de medidas e cálculo de área sem recorrer a várias fórmulas. 
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Assim, temos a seguinte tabela: 

Essa tabela indica quantas vezes cada figura foi mencionada nas atividades com as 

noções de área e perímetro, independente de serem apresentadas através de desenho ou apenas 

citadas em texto. 

4. Quando e como são introduzidas as unidades de medida e as fórmulas de 

área e perímetro das figuras geométricas usuais? 

Na fundamentação teórica a respeito das relações entre área e perímetro, foi trazido 

um esquema que apresenta a disposição e interligação de três quadros (BELLEMAIN & 

LIMA, 2002), sendo apresentada uma discussão sobre a inclusão das fórmulas. Além disso, 

segundo a revisão de literatura, as fórmulas devem ser as últimas a serem apresentadas, 

somente depois de ter havido certa preocupação em trabalhar atividades sobre vários aspectos 

conceituais relacionados à área e perímetro enquanto grandezas. 

Nº Tipos de Figuras 

1 Triângulos retângulos 

2 Triângulos não retângulos 

3 Trapézios 

4 Paralelogramos 

5 Retângulos 

6 Losangos 

7 Quadrados 

8 Outros polígonos regulares 

9 Outros Polígonos irregulares 

10 Figuras não poligonais irregulares 

11 Círculo e circunferência 

12 Fig. formadas por seg/arcos 
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Nos PCN’s, tem-se como objetivo de matemática para o 4º ciclo, dentre outros, “obter 

e utilizar as fórmulas para o cálculo de área de superfícies planas...” (p. 82), onde se localiza a 

primeira referência às fórmulas nos PCN’s  de 5ª a 8ª série, sendo considerada a não citação 

destas, nos ciclos anteriores, como um ponto importante a ser destacado. 

Procuremos observar se as justificativas existentes para a inclusão dessas fórmulas nos 

livros didáticos se apóiam em elementos conceituais desenvolvidos no próprio livro, em 

possíveis etapas anteriores da referida coleção. Por exemplo, se o livro opta por trabalhar 

inicialmente área através de ladrilhamento de superfícies ou da decomposição e recomposição 

de figuras planas, esse uso permanece até a apresentação das fórmulas; no caso do perímetro, 

algum exemplo com cordão para representar a medida do contorno de uma figura. Será que 

isto de fato acontece, ou as fórmulas são apresentadas sem nenhuma preocupação prévia que a 

justifique? 

5. Qual a disposição, no LD, dos conceitos área e perímetro? Eles estão sendo 

apresentados de modo: conjuntamente/simultaneamente; separadamente ou 

seguidamente? 

Nesse critério investigaremos, por exemplo, de que modo os conceitos de área e 

perímetro são apresentados: paralelamente, seguidamente ou separadamente. 

Temos a primeira opção quando há uma escolha dos livros em fazer referência aos 

conceitos de área e perímetro simultaneamente, observando como se configura esse trabalho. 

Quando for apresentado um conteúdo e posteriormente o outro, chamaremos essa escolha de 

seguidamente. Caso a opção for abordar os conceitos em capítulos diferentes, havendo a 
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evidência de certa pausa e distância entre o tratamento de um para o início do outro, diremos 

que é separadamente.  

Observando, também, qual o conceito que é trabalhado primeiro e se há indícios para 

responder a qual conceito o LD dedica maior atenção, nossas investigações preliminares 

apontam para uma maior atenção ao conceito de área, e que o conceito de perímetro é 

trabalhado em etapas precedentes à abordagem de área. 

Segundo Perrot (1998), a abordagem quase que simultânea dos conceitos, num mesmo 

tempo didático, pode provocar nos alunos confusão entre a utilização das fórmulas, as 

unidades de medidas e o que cada conceito representa. 

6. A coleção aborda atividades nas quais sejam explorados simultaneamente 

aspectos conceituais dos conceitos de área e perímetro? Se existe tais 

atividades, qual a importância atribuída dentro do universo de atividades 

que compõem o livro didático? 

Nesse critério se espera que a presença dessas atividades forneça subsídios mais 

evidentes sobre como é realizado o trabalho com as relações entre área e perímetro na 

coleção. 

Em análise prévia, observamos a existência de atividades que solicitam o cálculo da 

área e do perímetro de várias figuras, sem que posteriormente seja realizado nenhum 

comentário sobre os resultados: a existência de figuras com mesma área e perímetros 

diferentes; figura com maior área e menor perímetro que outra, etc. 
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Nessas atividades têm-se a possibilidade de abordar as relações existentes entre os 

conceitos, destacando onde há associações e dissociações. Conforme trazido na revisão de 

literatura, a aquisição das relações entre área e comprimento é difícil, pois entra em jogo um 

duplo processo de diferenciação/coordenação das propriedades das figuras (ROGALSKI, 

1982). 

Pesquisas anteriores (ROGALSKI, 1982; DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 1989; 

PERROT, 1998) propõem que o trabalho de comprimento enquanto grandeza anteceda a 

abordagem da grandeza área. Além disso, recomendam que sejam trabalhadas atividades que 

abordem vários aspectos, objetivando a superação de erros/dificuldades que possam surgir, 

devido ao fato de o aluno poder apenas relacionar o conceito de área com cada concepção 

separadamente, dependendo somente da situação. 

Nosso objetivo não é apontar se determinada opção didática é a melhor (ou a pior). 

Estamos apenas discutindo os reflexos possíveis de cada escolha: separadamente, 

seguidamente ou simultânea; e das possíveis atividades que trabalhem conjuntamente área e 

perímetro. 

Por outro lado, a abordagem de maneira seguida ou simultânea pode gerar confusões 

nos alunos em dissociar área e perímetro, visto que são atributos existentes na mesma figura, 

causando uma possível tendência em acreditar que esses conceitos estão sempre relacionados, 

podendo ocasionar os erros/dificuldades na distinção entre área e perímetro, mencionados 

anteriormente. 

Outro ponto a ser observado nesse critério é a importância atribuída às atividades 

dentro do(s) capítulo(s) onde se faz(em) presente(s). Há várias possibilidades: como exercício 

de casa, inseridas em alguma seção de desafios ou de revisão, numa seção destinada a propor 



84

atividades que acumulam conceitos trabalhados em capítulos anteriores, etc., observando 

também a localização dessas atividades nos volumes analisados. 

Um tipo de atividade específica, recomendada nos PCN’s, é a construção dos gráficos 

para representar as interdependências, através dos valores obtidos pelos alunos, das variações 

de área e perímetro em relação à medida do lado do quadrado. Observaremos também se o 

livro didático chama a atenção para relações, do ponto de vista variacional, que não existem 

entre as variações de perímetro e área. Por exemplo: se a figura A possui área maior do que B, 

não necessariamente o perímetro de A será maior do que o de B. 

Em todos os critérios apresentados, procuraremos observar, nas considerações 

pedagógicas do manual do professor, a existência de alguma referência que justifique as 

escolhas verificadas ao longo do livro didático escrito para o aluno, até porque consideramos 

o manual do professor uma parte imprescindível para melhor desenvolvimento do trabalho 

docente. É um local onde o autor tem a oportunidade de esclarecer para o professor vários 

aspectos sobre os referenciais teóricos que embasam a obra, sendo um instrumento de auxílio 

ao docente, um canal de comunicação onde podem ser explicitados os locais em que se faz 

necessária, ou não, uma maior atenção. Esses argumentos nos conduzem a contemplar nessa 

análise o manual do professor. 

7. O manual do professor apresenta justificativa para as escolhas 

metodológicas feitas ao longo da coleção, em particular sobre aspectos 

referentes aos conceitos de área e perímetro? 

Espera-se que a abordagem sugerida no livro didático destinado ao aluno esteja 

articulada com as recomendações contidas no manual do professor, por isso observaremos se, 
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de fato, existem as justificativas das escolhas metodológicas contidas na coleção, 

particularmente sobre os conceitos de área e comprimento. Por exemplo, se o manual 

apresenta comentários argumentando sobre a importância dos conceitos trabalhados nesta 

pesquisa, trazendo alguma discussão de âmbito acadêmico ou teórico, resultado de pesquisas 

sobre o assunto, etc. 

Em cada critério de análise apresentado procuramos estender até o manual do 

professor, por considerarmos que esse é um material onde o autor possa realizar suas 

inferências, pontuando situações que considere ter maior relevância no trabalho do professor e 

que consequentemente desenvolva o aprendizado do aluno. 

Por isso, acreditamos que o manual possa fornecer indícios que nos revelem as 

justificativas sobre o porquê de determinada localização do(s) capítulo(s) que aborda(m) área 

e perímetro; do significado para os termos superfície, contorno, grandeza, medida e, até 

mesmo, da definição apresentada para os conceitos de Área e Perímetro, e por que foi 

apresentada dessa ou daquela forma; se existe referência sobre área e perímetro de figuras não 

muito conhecidas. Verificar a existência de justificativas sobre a introdução das fórmulas em 

determinado nível de escolaridade, se realiza algum comentário pertinente, de caráter mais 

abrangente, aspectos conceituais sobre os conceitos de área e perímetro que por ventura foram 

tratados em certos momentos através de atividades que exploraram simultaneamente as duas 

noções. 

Nesse critério observaremos a existência e a relevância atribuída às possíveis 

atividades contidas no Manual do Professor.  
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2.3 – As Coleções Analisadas 

Apresentaremos um breve histórico dos resultados que cada coleção escolhida neste 

trabalho obteve nas avaliações do PNLD. Procuraremos, também, relatar uma descrição sobre 

a estrutura das obras. 

2.3.1 - Coleção: A Conquista da Matemática: A + Nova 

Os resultados das avaliações dessa coleção nas edições anteriores do Guia do Livro 

Didático mostram que na sua primeira edição, que chamaremos apenas de Guia (BRASIL, 

1998a), apenas os volumes destinados às sétima e oitava séries foram aprovados, recebendo a 

menção Recomendado com Ressalvas. 

Relembramos que a avaliação PNLD 1999 era por volume e as demais PNLD 2002 e 

2005 são por coleção. Nas duas primeiras edições da avaliação constam as aprovações: RD – 

Recomendado com Distinção; REC – Recomendado; e RR – Recomendado com Ressalvas. 

Caso um livro ou coleção não conste nos Guias eles podem ter sido submetidos à avaliação e 

não terem sido aprovados ou podem não terem sido submetidos. 

Autor Título da Coleção Outras Informações Sigla 
Giovanni, Castrucci 

&  Giovanni Jr. 
A Conquista da Matemática: 

A + Nova 
Ed. FTD, 

São Paulo, 2002. 
AC 

Pires, Curi 
& Pietropaolo 

Educação Matemática 
Atual editora/Ed. Saraiva, 
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Nessa avaliação, o volume da sétima série recebeu comentário a respeito da 

metodologia e distribuição dos conteúdos:  

A proposta metodológica é a convencional, o que significa deduzir 
conceitos, definições, propriedades, regras e algoritmos a partir de exemplos, 
privilegiando a nomenclatura e a informação. O livro faz pouco apelo à 
participação do aluno. Está dividido em duas grandes partes: O Cálculo 
Algébrico e A Geometria, ambas em pesos iguais (BRASIL, 1999, p. 293). 

A ênfase no cálculo algébrico foi criticada por valorizar, apenas, a manipulação de 

símbolos que, em geral, não possuem muito significado para os alunos. Outro fator citado foi 

em relação ao estímulo à participação dos alunos, o qual aparecia apenas em algumas seções 

ao longo do livro. 

No Guia (BRASIL, 1998a), no livro da oitava série foram trazidos pontos, tais, como: 

a falta do estudo da Estatística, a ênfase no trabalho com radicais e equações. Particularmente, 

no que se refere ao conteúdo em foco nesta pesquisa, tem-se: “O estudo de área de figuras 

planas é apresentado sem muitas novidades” (BRASIL, 1998a, p. 317). 

Nesses dois volumes aprovados vê-se que a distribuição dos conteúdos privilegia a 

aritmética e a álgebra, tendo, nos últimos capítulos do livro, o estudo de conteúdos referentes 

à geometria e às grandezas. No volume da oitava série há um estudo do conceito de área. No 

Manual do professor, a resenha ainda destaca que, embora não exista uma discussão mais 

aprofundada sobre as escolhas metodológicas dos livros, a presença de sugestões intituladas 

“situações enriquecedoras” pode ser um complemento no trabalho do professor em sala de 

aula. 

Essa coleção também recebeu a menção RR, na segunda avaliação – PNLD 2002 –, 

sendo inicialmente apresentada a estrutura da obra com as suas seções: Retomando o que 
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Aprendeu; Explorando Gráficos; Explorando Medidas; Explorando Geometria e Explorando 

Álgebra, que propõem atividades práticas. Na distribuição dos conteúdos percebeu-se a 

manutenção da ênfase na aritmética e na álgebra; os conceitos de área e comprimento são 

trabalhados no final do livro da quinta série e retomados no final do livro da oitava série, 

atribuindo, segundo avaliação do Guia (BRASIL, 2002), uma importância menor a esses 

conceitos. 

Destaca-se também a presença de “...certo nível de articulação entre os conteúdos de 

aritmética, álgebra, geometria, grandezas e medidas, realizadas quase sempre nos exercícios” 

(BRASIL, 2002p. 193) e a insuficiência da história da matemática na obra, o papel pouco 

ativo atribuído ao aluno e a predominância de exercícios de fixação. 

Essa coleção foi escolhida para análise, pois é uma obra muito apreciada pelos 

professores de escolas públicas e particulares. A consulta ao site do FNDE14 informa que 

houve uma grande solicitação dessa coleção por parte dos professores sendo, no âmbito do 

estado de Pernambuco, uma das mais escolhidas. 

O “manual do professor” é composto pelo livro do aluno mais as “orientações para o 

professor”. O “livro do aluno” é dividido em Unidades, que são subdivididas em Capítulos, 

existindo, assim, uma grande quantidade de capítulos conforme será visto na análise do 

Critério 1. Ao iniciar cada Unidade, há um texto em formato de história em quadrinhos, 

trazendo alguma situação do cotidiano ou resgatando fatos históricos sobre o tema a ser 

trabalhado. 

As seções que compõem o “livro do aluno”: a) “Troque idéias com o colega” → são 

atividades que o livro recomenda que os alunos realizem em conjunto com os colegas; b) 

“Tratando a informação” → são os momentos em que se abordam os conteúdos relacionados 
                                                          
14 Endereço eletrônico: www.fnde.gov.br 
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ao Bloco Tratamento da Informação, pois, como veremos ao longo de toda a coleção, apenas 

a última Unidade do livro da oitava série dedica-se ao estudo de assuntos referentes ao Bloco 

citado; c) “Retomando o que você aprendeu” → seção localizada no final das Unidades, 

trazendo uma lista de atividades que abordam não apenas conceitos trabalhados naquele 

momento como, também, outros conceitos, vistos em etapas anteriores; d) “Calculadora” →

são atividades que exploram o uso da calculadora. 

Todos os livros da coleção apresentam um texto inicial, de convite ao aluno, fazendo 

menção às situações do cotidiano onde a matemática está presente. Ao final de cada volume 

tem-se “indicação de leitura”; “bibliografia”, “respostas”; “glossário”. 

A avaliação presente no Guia 2005 (BRASIL, 2004, p. 12), comenta que “muitos dos 

conteúdos de cada um dos campos temáticos estão concentrados em blocos, com a intenção de 

esgotar o assunto numa mesma série”. Acrescentam que “A abordagem das grandezas 

comprimento área e volume está concentrada no livro de 5ª série e num capítulo do livro da 8ª 

série.” (BRASIL, 2004, p. 12), revelando a disposição dos conceitos, fato que será comentado 

no primeiro critério de análise. 

Segundo o Guia 2005 (BRASIL, 2004), a organização dos conteúdos atende a uma 

proposta de ordenação linear, sobre o Manual do Professor: “A ação pedagógica poderá ser 

completada com atividades adicionais, em particular as sugestões da seção Situações 

enriquecedoras” (BRASIL, 2004, p. 16). É observado na resenha que “O professor deverá 

completar as atividades relativas a grandezas e medidas, mais especificamente as que 

envolvem os conceitos de área e volume, a fim de favorecer a compreensão das grandezas e 

não simplesmente fornecer um conjunto de fórmulas para as suas medidas” (BRASIL, 2004, 

p. 16). 
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Nessa edição, os volumes são subdivididos em capítulos. Em todos eles estão 

presentes as seções “Torque idéias com o colega”, que incentiva um trabalho em grupo; 

“Tratando a informação”, dedicada ao estudo de gráficos e tabelas; “Explorando”, que contém 

atividades adicionais voltadas para álgebra e grandezas; “Calculadora”, que incentiva o uso 

desse recurso em atividades de cálculo numérico e álgebra; “Retomando”, com atividades que 

resgatam conteúdos estudados em capítulos anteriores. 

2.3.2 – Coleção: Educação Matemática (PIRES, CURI e PIETROPAOLO) 

Essa coleção não consta nas avaliações do PNLD 1999 e 2002. 

Ao iniciar cada volume, existe uma apresentação mostrando grandes conquistas da 

humanidade através da utilização da Matemática. Na página seguinte, há um breve 

comentário sobre a estrutura da obra, comum a todos os livros. Sobre a divisão proposta: “Ele 

se compõe de vinte módulos, e cada módulo apresenta uma introdução e cinco seções” 

(PIRES, CURE & PIETROPAOLO, 2002, p. 4). Essa introdução é um texto sobre o assunto a 

ser trabalhado no módulo e, em muitos casos, faz-se referência à história da matemática. 

As seções que compõem os módulos, apresentadas sempre nessa ordem, são:  

“Resolvendo Problemas” → são problemas propostos ao iniciar cada módulo, onde o aluno 

resolverá utilizando seus possíveis conhecimentos prévios, embora os assuntos abordados 

nessa seção também sejam trabalhados durante o módulo. “Se não conseguir resolvê-los, não 

tem importância. O que importa é pensar sobre as situações apresentadas, fazendo uma 

espécie de aquecimento para o assunto que virá a seguir” (PIRES et alii, 2002, p. 4);  
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“É preciso saber” →  uma seção que traz textos explicativos sobre o assunto, sempre 

acrescentando alguma informação nova.  

“É preciso saber fazer” → são questões sobre o que foi trabalhado na seção anterior.  

“Para saber mais” → é uma seção que aborda curiosidade, aplicações matemáticas do assunto 

do momento, realizando também certo apelo aos fatos históricos. E, por fim, a seção  

“Mostre que você sabe” → outra seqüência de questões sobre o conteúdo, possuindo grau de 

dificuldade superior aos da terceira seção. 

No final de cada livro existem propostas de “Projetos Temáticos”, estimulando os 

alunos a desenvolverem pesquisas em grupo sobre temas de cunho social; e “Banco de 

Imagens”, seção que se encontra dividida de acordo com os módulos estudados e é composta 

por algumas fotos sobre os assuntos trabalhados. 

Além dessas seções podem surgir, ao longo dos volumes, ícones que, segundo os 

autores, são utilizados para indicar “Resolução de exercício”, “Pesquise”, “Use a 

Calculadora”, “Discuta com o colega”, “Faça a revisão”. Sugerem alguma indicação e 

recomendam que o banco de imagens seja consultado. 

2.3.3 – Coleção: Matemática na Vida e na Escola (PORTELA et alii) 

Essa coleção recebeu, na avaliação do livro didático em 2002, o conceito 

“Recomendado com Distinção”, permanecendo com vários elogios na edição do Guia do 

PNLD 2005. “Com uma ótima proposta de ensino por meio de resolução de problemas, o 
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livro procura dar vida à matemática escolar, inserindo muitas situações da realidade” (GUIA, 

2005, p. 132). 

O livro do professor apresenta inicialmente as orientações pedagógicas e o Manual do 

Professor (MP), uma ordem diferente das outras coleções analisadas. Em seguida, vem o livro 

do aluno que está dividido em unidades, as quais estão subdivididas em seqüências de 

atividades, seguidas da seção “Exercícios”. Essas atividades são denominadas, pela coleção, 

de “atividades dissipadoras”. Particularmente, para o conceito de área, observa-se que muitas 

dessas atividades recorrem a materiais manipuláveis. Além delas, as seções: desafios, 

curiosidade e um pouco de história, compõem as unidades. 

No inicio de cada unidade, há uma lista composta pelos objetivos que se pretende 

atingir. No final de algumas unidades existem exercícios complementares, segundo as 

orientações pedagógicas, “para serem utilizados pelo aluno como enriquecimento do estudo 

ou como tarefa para casa, a critério do professor” (PORTELA et alii, MP, p. 7). O livro do 

aluno ainda é composto por um bloco de folhas especiais, um glossário e sugestões para 

leitura dos alunos. 

  

2.3.4 – Coleção: Matemática Para Todos (IMENES & LELLIS) 

Essa coleção foi aprovada em todas as edições do Guia Nacional de Livros Didáticos, 

sendo a única que recebeu RD, em 1999 (nos quatro volumes), com vários elogios. Dentre 

eles: “Concluindo, a proposta do livro é excelente, podendo subsidiar um trabalho didático 

profícuo e criativo com a Matemática” (1999, p. 248). Em 2002, obteve mesmo resultado, 

porém não foi a única a receber RD. 
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Essas aprovações nos PNLDs (1999 e 2002) foram o principal motivo que nos levou a 

escolher essa coleção para análise.  

Desde a sua primeira análise pelo programa, a referida obra apresenta, dentre outros  

os seguintes pontos positivos, presentes em todos os volumes: 

� Os principais assuntos estudados são Geometria, números, medidas, 
probabilidade e Estatística, apresentados de forma correta, graduada, 
equilibrada e com igual ênfase, articulada entre si e com outras áreas do 
conhecimento (PNLD, 1999, p. 247); 
� Um dos grandes méritos dessa coleção é que os conteúdos são 
apresentados e desenvolvidos através de situações-problemas (PNLD, 
1999, p. 248); 

O tipo de proposta de distribuição dos conteúdos também foi comentado já na primeira 

avaliação. Essa estrutura se manteve, conforme avaliação do PNLD, 2002:  

[...] , observa-se que ela é compatível com a proposta de currículo em 
espiral, pois os tópicos matemáticos são tratados em momentos sucessivos, 
ao longo das séries, em graus progressivos de extensão e complexidade. Por 
outro lado, é elogiável a alternância de assuntos na seqüência de capítulos de 
cada volume (BRASIL, 2001, p. 160). 

De fato, muitos aspectos presentes na obra avaliada pelo PNLD, 1999, podem ser 

vistos na edição que foi aprovada na terceira análise do programa (PNLD, 2005). Como, por 

exemplo, na sua estrutura os volumes estão divididos em capítulos, que estão subdivididos em 

itens, por conseguinte cada item, denominado “unidade pedagógica” (IMENES & LELLIS, 

2002, p. 19) é dividido em seções, tendo, por início, um texto que apresenta os conceitos 

através de situações do cotidiano. Após esse momento, o livro propõe perguntas sobre o texto, 

na seção chamada Conversando Sobre o Texto. Essas inferências possuem características de 

solicitar do aluno que reflita e verbalize sobre o que foi discutido, havendo, até, momentos em 
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que essa seção assume uma posição de sugerir que o aluno faça conjecturas e conclua certas 

idéias ou fórmulas, que tiveram seu trabalho iniciado no texto. 

Os capítulos são, ainda, completados pelas seções: “Problemas e Exercícios” →

compostas por questões para serem resolvidas na sala de aula, individualmente ou em grupos; 

“Problemas e Exercícios Para Casa” → questões que o aluno resolverá sem a presença do 

professor; e “Ação” → uma atividade sugerida para ser realizada em pequenos grupos 

(duplas, trios, etc). Essa seção aparece em qualquer lugar, assumindo, em alguns casos, o 

lugar do texto introdutório. Geralmente, nessas atividades, os alunos utilizam materiais 

manipuláveis que fazem parte do bloco de folhas especiais, anexadas em cada volume. Nesta 

última edição foi acrescentada a seção “Um Toque A Mais”, composta por vários textos “[...], 

que procuram ampliar as conexões da matemática com outras áreas e desenvolver a 

capacidade e investigação do aluno” (BRASIL, 2004, p. 148). 

Cada volume contém, ainda: Sugestões de leitura para o aluno; Referências 

bibliográficas; Problemas e Exercícios Complementares, de uso opcional do professor; Super-

testes, uma coletânea de questões objetivas para o aluno avaliar seu conhecimento; 

Dicionário, um glossário de expressões usadas na coleção; e Conferindo Respostas, com as 

respostas de parte das atividades do livro do aluno (PNLD, 2005, p.148). 

2.3.5 – Coleção: Novo Praticando a Matemática (ANDRINI & VASCONCELOS) 

Essa coleção não consta nos Guias do Livro Didático de 1999 e 2002; tendo seu 

primeiro aparecimento nesse tipo de documento apenas na última edição (BRASIL, 2004). 

Analisaremos a referida coleção, devido aos seguintes fatores: 1°) através da consulta ao site 

do FNDE, foi observado no PNLD 2005 que a coleção foi escolhida em muitos municípios de 
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Pernambuco; 2°) a experiência enquanto professor revela que muitos professores de 

Matemática demonstram acentuado interesse pela obra, fato que também é verificado junto 

aos representantes da distribuidora, pois, dentre outras coleções de Matemática destinadas de 

5ª a 8ª série, dessa editora, foi dessa coleção que obtivemos seus exemplares com maior 

facilidade. 

De forma geral, as unidades estão subdivididas em capítulos, que são compostos, 

inicialmente, por um texto, seguido de uma explanação teórica sobre o assunto e de exercícios 

propostos. No final das unidades existem as seções: “Revisando”, composta por problemas 

que buscam interligar os assuntos trabalhados na unidade; “Para Saber Mais”, com atividades 

que envolvem curiosidades; “Desafios”, que são questões com maior nível de dificuldade; 

“Auto-avaliação”, formada por questões de múltipla escolha, selecionadas a partir de 

vestibulares e Olimpíadas. 

2.3.6 – Coleção: Tudo é Matemática (DANTE)

Analisaremos duas edições dessa coleção (DANTE, 2004), porque foi adotada no 

processo de escolha do livro didático de 5ª à 8ª série, para o triênio 2005 – 2007, nas redes 

municipais de Recife, Olinda e Jaboatão, assim como a coleção, desse mesmo autor, destinada 

às séries iniciais, foi escolhida em vários municípios na seleção para os livros de 1ª à 4ª série. 

Outro fator que influenciou na escolha foi a facilidade pela qual obtivemos seus 

exemplares, tanto nas escolas em que lecionávamos quanto em visita à editora, ondequando 

conseguimos até a edição mais recente (DANTE, 2005). Novamente a facilidade de adquirir a 

edição mais recente nos influenciou em acrescentá-la como outra coleção a ser analisada. 

Assim, além de realizar comparações entre todas as coleções, temos a oportunidade de fazer 
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comparações entre essas edições observando as modificações, caso existam, na abordagem 

dos conceitos de área e perímetro. 

A estrutura observada é comum às duas edições. Também é conservada a proposta 

com direcionamento na resolução de problemas, sendo vista a permanência de muitas 

atividades, fato que consideramos comum, pois, a coleção recebeu vários elogios na avaliação 

(BRASIL, 2004). 

As nomenclaturas das seções também permanecem. Nas duas edições, cada volume, 

que se inicia através de uma breve Apresentação, seguida do Sumário, está dividido em 

capítulos, os quais, por sua vez, possuem as sessões, que são iniciadas por textos que propõem 

algum problema sobre os conceitos que serão trabalhados. As demais seções aparecem ao 

longo dos capítulos. Lembramos que a coleção Dante, 2004 não aparece nas avaliações do 

PNLD 1999 e 2002. 



PARTE 3 – ANÁLISE DAS COLEÇÕES 



3.1 – Critério 1: Localização 

Nesse critério propusemos responder a seguinte pergunta: Qual a localização do(s) 

capítulo(s)/seção(ões) que trata(m) das Grandezas e Medidas; em particular os que se referem 

explicitamente aos conceitos de área e perímetro? 

Na coleção A + Nova Conquista da Matemática – AC (GIOVANNI et alii, 2002) – os 

capítulos destinados aos temas em foco estão concentrados no final dos volumes da 5ª e 8ª 

séries. Essa disposição também foi indicada em sua resenha da avaliação anterior do PNLD 

(BRASIL, 2001), conforme visto na seção anterior. Observa-se, ainda, que a noção de área é 

trabalhada logo após perímetro, com exceção do livro da 7ª série, que introduz o estudo de 

perímetro quando está abordando polígonos. 

Outra coleção que trata das noções de área e perímetro em momentos finais dos 

volumes é Tudo é Matemática (DANTE, 2004). Iremos nos referir a TM1: a edição antiga; e 

TM2, a edição mais recente. Indicamos os resultados das duas edições da coleção TM 

(DANTE, 2004; 2005), onde a sigla 5ª N indica o volume da quinta série da edição mais nova. 

Apresentamos, como aspecto diferente entre essas edições, as noções em foco terem 

capítulos exclusivos, em todos os volumes de TM1 mas, em TM2 foram retirados do volume 
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da 6ª série. Observamos certas mudanças entre os volumes do 3º ciclo: a quantidade de 

capítulos diminuiu de 13 para 10, nos volumes 5ª e 5ª N, respectivamente. 

Nos volumes da 5ª série, no tratamento de perímetro, a edição nova (DANTE, 2005) 

dedica mais páginas do que na antiga (DANTE, 2004). Para o conceito de área, acontece o 

inverso. Em relação à quantidade de páginas, ocorre um equilíbrio nas duas edições, nos 

volumes da 7ª e 8ª séries. 

O volume da 6ª série de TM1 trazia dois capítulos sobre Grandezas e Medidas (4 e 9). 

O capítulo 4 foi relocado, sendo o 9º do livro 5ª N. Além disso, em TM2 não há capítulo 

dedicado às grandezas no livro 6ª N. 

Assim, como coleção AC (GIOVANI et alii, 2002), TM1 e TM2 abordam o conceito 

de perímetro como antecessor ao estudo de área, enquanto nos livros 5ª N, 7ª e 7ª N propõe-

se, após o estudo de área, uma seção intitulada “Atividades envolvendo área e perímetro”. 

Portanto, o autor revela que opta por abordar perímetro e área de forma seguida e indica uma 

possível preocupação em trabalhar as possíveis relações entre os conceitos. 

A coleção NP (ANDRINI & VASCONCELOS, 2002) apresenta as noções de área e 

perímetro em momentos diferentes, sendo perímetro, por exemplo, tratado quando a coleção 

propõe o estudo de polígonos. A respeito da localização, há nessa coleção uma antecipação no 

volume da 6ª série. Por outro lado, nos volumes da 5ª e da 8ª séries elas estão no final. 

A última unidade do livro da 5ª série dedica-se ao estudo de comprimento, área e 

volume e, na 8ª série, há um estudo das áreas do círculo e da superfície do cilindro, sendo 

registrado, assim como na coleção TM 2, apenas um volume. Nesse caso – 7ª série –, 

constata-se a ausência de unidade exclusiva para o estudo das grandezas. 
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Na avaliação do PNLD (BRASIL, 2004), da coleção NP, há um alerta para a 

existência de uma “atenção excessiva aos tópicos referentes a números e álgebra, em relação 

aos demais” (BRASIL, 2004, p. 175). 

Ressaltamos que nas orientações dos PCN’s uma das possíveis explicações para os 

alunos confundirem área e perímetro, estabelecendo relações falsas entre os conceitos, é que, 

raramente, os alunos são colocados ante situações-problemas em que as duas noções estejam 

presentes (BRASIL, 1998, p. 130-131). A distribuição apresentada nessa coleção pode 

reforçar o que se afirma nos parâmetros. 

Na coleção Educação Matemática observa-se, nos volumes da 7ª e 8ª séries, uma 

proposta em não dispor a abordagem dos conceitos no final, embora no volume da 5ª série, o 

estudo desses conceitos esteja no fim. Fato observado é a ausência de capítulos sobre área e 

perímetro no livro da 6ª série. A coleção indica uma abordagem simultânea das noções de 

área e perímetro, no volume da 5ª série, início e fim do capítulo da 7ª. 

Nesse caso, ressaltamos o estudo de Perrot (1998), afirmando que o fato desses 

conceitos serem trabalhos quase que simultaneamente, na escola, pode provocar confusão, nos 

alunos, entre área e perímetro. Portanto, com a exposição dos outros critérios desta análise 

teremos subsídios para constatar se essa proposta oferece, ou não, situações que possam levar 

o aluno a superar essas possíveis dificuldades, através da abordagem das relações entre os 

quadros geométrico, numérico e das grandezas, e dos diferentes tipos de distinção entre área e 

perímetro. 

Essa opção de trabalhar o conceito de perímetro simultâneo à abordagem de área, foi 

também observado na coleção Matemática Para Todos (IMENES & LELLIS, 2002) – MT. 
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Nessa coleção, o conceito de perímetro é trabalhado em algumas atividades que tratam 

de área. Nela percebemos que o estudo sobre tais conceitos é proposto mais para o final dos 

volumes. Entretanto, a coleção dispõe capítulos em todas as quatro séries, disposição que se 

faz presente na coleção TM 1 (DANTE, 2004) e em Matemática na Vida e na Escola 

(PORTELA et alii, 2002) – MV. 

Nessa coleção, embora o estudo de perímetro seja iniciado numa etapa anterior ao 

conceito de área, esta se constitui de 4 exercícios, nos quais se solicita o cálculo do perímetro 

de polígonos cujas medidas são indicadas em 3 atividades e, em outra, é pedido que seja 

utilizada a régua. 

Nos volumes da 5ª e 6ª séries, o conceito de perímetro é estudado em algumas 

atividades que abordam área. Desses dois volumes, temos, na 6ª série, o capítulo referente a 

tais conceitos sendo trabalhado ‘no meio’ do livro, fato presenciado apenas na coleção NP 

(ANDRINI & VASCONCELOS, 2002, 6ª série). 

Para os dois volumes finais, essas primeiras informações revelam que as noções de 

área e perímetro são abordadas em momentos distintos. 

A distribuição apresentada nas coleções MV, MT e TM (2004), onde o conceito de 

área é trabalhado ao longo de todos os quatros volumes, revela indícios de uma organização 

curricular em espiral, ou seja, em cada ano o aluno resgata o estudo realizado anteriormente e 

aprende outros aspectos, que levarão a um nível mais elevado de domínio sobre aquela noção 

estudada. 

Essa proposta de apresentação do conteúdo em espiral, ao longo dos quatro volumes, 

da coleção, é diferente daquela na qual se esgotava, a cada ano, o estudo de certo conceito, 
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tendo o trabalho por objetivo apresentar maior quantidade de elementos a respeito daquela 

noção, sem haver uma retomada nas etapas posteriores do ensino. 

Nas coleções, constatou-se em diversos níveis de freqüência, a utilização das noções 

de área e perímetro noutros conteúdos, tais, como: potências, adição e multiplicação 

algébricas, frações, números decimais, teorema de Pitágoras, etc. Ou seja, percebe-se que as 

coleções, ao utilizarem tais conceitos, ao longo dos outros capítulos, atribuem a essas noções 

um papel de suporte no aprendizado de outros conteúdos. 

Entretanto, de acordo com os dados levantados (Anexo 3), vimos que apenas três das 

sete coleções apresentam capítulos exclusivos para área e perímetro, nos quatro volumes. 

Assim, lançamos o seguinte questionamento: observada nas coleções a importância dada às 

noções de área e perímetro no estudo de outros conceitos, o trabalho destinado 

exclusivamente a tais conceitos cumpre essa função de suporte? 

Na 6ª série é a onde se observa maior ausência de capítulos exclusivos para o estudo 

de área e perímetro, conforme visto nas coleções AC, TM 2 e EM. Dentre os levantamentos 

sobre quantidade, a coleção NP destina o menor número de páginas para o estudo das noções 

de área e perímetro. Essa coleção também apresenta, em média, a menor quantidade de 

páginas por volume. 

Supondo uma divisão dos volumes em quatro partes iguais – como se fossem as 

unidades escolares – os capítulos destinados à área e perímetro estariam no último quarto, em 

15 dos 24 volumes que possuem capítulos exclusivos ao estudo desses conceitos; em 7 dos 9 

volumes restantes, estão localizados no terceiro quarto. 
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Assim, percebe-se, em algumas coleções, uma proposta, embora ainda discreta, de 

apresentar os capítulos dedicados aos conceitos de área e perímetro mais próximos do ‘meio’, 

em determinados volumes, fato que não se estende aos demais volumes da coleção. 

3.2 – Critério 2: Definições 

Considerando o Livro Didático como material construído com intencionalidade de 

transmitir conhecimentos básicos, procuramos observar: qual é o significado adotado para os 

termos contorno, grandeza, medir, medida, superfície plana? Qual é a definição para os 

conceitos de área e perímetro? 

A presença desse critério não tem por objetivo tachar as coleções como boas ou ruins 

do ponto de vista conceitual. Apenas buscamos detectar, através do uso dos termos e das 

definições assumidas, as possíveis influências que os significados podem acarretar no 

tratamento de área e perímetro, enquanto grandezas, conforme foi discutido anteriormente. 

Os quadros apresentados nesta seção informam as definições das coleções para cada 

termo: 

Coleções → coluna que indica a sigla de cada coleção:  

AC → A + nova conquista da Matemática;  

ED → Educação Matemática;  

MT → Matemática para Todos;  

MV → Matemática na Vida e na Escola;  
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NP → Novo Praticando a Matemática;  

TM → Tudo é Matemática; e  

TM2 → Tudo é Matemática (Edição mais recente). 

Começamos pelo termo: contorno. Embora poucos livros informem explicitamente sua 

definição, todas as coleções adotam para essa expressão a noção de fronteira de uma região 

plana. Por exemplo: 

� Linha que limita uma região plana (TM, 2004, 5ª série, p. 288); 

� Quando falamos em quadrado, por exemplo, tanto podemos estar nos 

referindo ao contorno       como ao contorno reunido com seu interior      .(ED, 5ª 

série, p. 191); 

� Polígono: figura geométrica cujo contorno é formado por segmentos de reta 

(AC, 8ª série, p. 356) 

Conforme visto, encontramos na definição de polígono alguma indicação para o termo 

contorno, pois as coleções procuram apresentar os polígonos expondo a característica da sua 

fronteira. A noção apresentada para contorno, também foi discutida na fundamentação deste 

trabalho. Neste sentido, as coleções apresentam consonância com a discussão teórica sobre 

esse tema. 

Embora o termo ‘superfície’ também não tenha sido encontrado de forma explícita nas 

coleções; observamos, primeiramente, que algumas obras traziam esse termo como sinônimo 

de região plana: 

� As linhas planas simples fechadas limitam uma região do plano: a 
região interna à linha. (AC, 5ª série, p. 132); 
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� Quando se coloca carpete no piso de uma sala, forra-se a superfície 
deste piso. (NP, 5ª série, p. 236) 

� A superfície da água parada em um tanque sugere uma superfície 
plana. As faces de um bloco retangular são superfícies planas. A 
superfície de uma esfera não é plana (é arredondada, mas 
exatamente, esférica) (MT, 5ª série, p. 296). 

Essa noção de superfície como parte do plano também foi abordada nesta pesquisa. 

Essas coleções adotam superfície apenas como interior, enquanto assumimos que seja o 

interior e sua fronteira, inclusive. Acrescentamos que, segundo o referencial teórico adotado, 

as superfícies são elementos que compõem o quadro geométrico no tratamento de área 

enquanto grandeza.  

As coleções, aqui analisadas, assim, definem grandeza: 

� Coleção NP: é tudo aquilo que pode ser medido ou contado: 
comprimento, área, temperatura, massa, tempo, velocidade, 
quantias em dinheiro (6ª série, p. 25); 

� Na coleção MT (6ª, 7ª e 8ª): Algo que pode ser medido. 
Comprimento, temperatura, tempo, área, capacidade, massa são 
exemplos de grandezas (6ª série, p. 119); 

Nas duas edições da obra TM (5ª e 6ª): “Algo que pode ser medido ou contado. 

Comprimento, temperatura, tempo e número de pessoas são exemplo de grandezas” (DANTE, 

2004, p. 290); 

Fato comum a todas as coleções é apresentar a noção de grandeza como algo passível 

de mensuração. Não discutimos na fundamentação uma definição para esse termo, em virtude 

de sua complexidade. Relembramos, ainda, conforme foi encontrado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’S), que outras obras tomam superfície como exemplo de 

grandeza: 



106

� Na coleção MV: Tudo o que pode ser medido. Exemplo: 
Massa, comprimento, tempo, superfície são grandezas (6ª, p. 
283), mas também traz: Tudo o que pode ser medido. 
Exemplo: Massa, comprimento, tempo, área (8ª série, p. 
285); 

Percebemos que, por vezes, os termos área e superfície são tomados como sinônimos, 

o que, do nosso ponto de vista, pode reforçar a incidência de concepções geométricas. 

Embora não evidencie nos quatro volumes, a coleção AC (ANDRINI & 

VASCONCELOS, 2002) também considera superfície como uma grandeza (5ª série, Caderno 

de Atividades, p. 137). Outro exemplo: “Superfície: Grandeza que indica a extensão de uma 

sala, de um terreno, etc.” (IMENES & LELLIS, 2005, p. 261). 

Conforme discutido anteriormente, tomar superfície como uma grandeza pode 

favorecer ao fortalecimento da concepção geométrica onde o aluno associa área apenas à 

figura, acreditando, por exemplo, que mudando a superfície muda-se a área. Vejamos qual o 

sentido adotado pelas coleções para a expressão medir: 

ED: “Medir supõe comparar duas grandezas de mesma natureza. Assim comparamos 

comprimento com comprimento, superfície com superfície, volume com volume, etc.” (5ª 

série, p 41). 

MT: “... De modo geral, medir uma grandeza é compará-la com uma unidade dessa 

mesma grandeza”. Essa definição é encontrada apenas no dicionário, sendo a mesma para 

todas as séries. 

NP: “Medir é comparar. A unidade de medida é o padrão com o qual comparamos o 

que se quer medir” (5ª série, p. 229). “Medir é comparar duas grandezas de mesma espécie.” 

(6ª série, p. 105). 
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TM1 e TM 2: “Medir é comparar duas grandezas de mesmo tipo” (6ª série, 2005, p. 

112). 

Conforme apresentamos na fundamentação, assumimos que “a medição de área de 

uma figura plana consiste na atribuição de significado preciso à indagação intuitiva: Quantas 

vezes a superfície unitária cabe na figura?” (BELLEMAIN & LIMA, 2004, p. 5). Portanto, 

medir é fazer uma comparação objetivando responder à pergunta anterior. Nesse sentido, 

percebemos que as coleções apresentam definição que corrobora com as escolhas teóricas 

desta pesquisa. 

A questão que se coloca é: tendo em vista que medir é comparar, as coleções deveriam 

também informar que comparar nem sempre significa medir, pois, pode-se fazer comparações 

e delas não serem realizadas nenhuma medição. Outro fato a ser destacado, diz respeito a 

como essas comparações são feitas entre grandezas de mesma espécie. No caso do conceito de 

área, algumas coleções entendem que a comparação é entre superfícies – uma superfície 

unitária com outra, a qual se quer saber sua área. Nesse sentido, é atribuído à superfície status 

de grandeza, apresentando-se de forma inadequada, segundo o referencial adotado neste 

trabalho. 

Acreditamos que alguns manuais realizam uma interpretação inadequada do que está 

sendo comparado, pois o que se entende por comparação entre superfícies, na realidade é 

comparação entre as áreas das superfícies presentes naquele momento. Situação análoga 

ocorre quando medimos o comprimento de segmentos: no momento da medição não estamos 

comparando segmentos e sim comparando comprimentos de segmentos. 

Por isso, acreditamos ser importante para o ensino e aprendizagem do conceito de área 

a dissociação entre unidade de medida e superfície unitária. Caso contrário, por exemplo, 
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tomando como unidade de medida metro quadrado (m2) – que consideramos uma grandeza – 

esta é associada apenas ao quadrado de lado 1 m. 

Alertamos para o fato de que o cálculo acima poderia ser feito tomando, como 

superfície unitária, outra diferente do quadrado de lado 1 m, e que também tenha área de 1 m2, 

pois o resultado dessa medição não seria alterado. 

As coleções MT (2002) e TM (2004; 2005), em seus respectivos glossários, trazem 

como significado da expressão Unidade de Medida: 

� Medir uma grandeza (comprimento, massa, superfície, etc) é 
compará-la com um padrão, com uma unidade de 
medida.(...). As unidades de medidas mais usadas são: 

� Comprimento: quilômetro (Km), metro (m), centímetro (cm) 
e milímetro (mm); 

� Superfície: quilômetro quadrado (Km2), hectare (ha), metro 
quadrado (m2) e centímetro quadrado (cm2). (MT, 5ª série, p. 
297); 

� Grandeza tomada como referência para medir outra grandeza 
de mesmo tipo. (TM, 2004, 2005) 

Embora essas coleções adotem unidade de medida como uma grandeza, também 

consideram superfície como grandeza, mostrando uma inadequação com o referencial teórico 

adotado. Segundo tais considerações apresentamos apenas as coleções que trazem definições 

explícitas para o termo medida: 

AC: “A medida do comprimento de um segmento é o número obtido quando 

comparamos o segmento com outro segmento tomado como unidade padrão” (5ª série, p. 

128). 
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NP: “Medem-se comprimentos, superfícies, temperaturas, etc. A medida é expressa 

por um número e por uma unidade de medida’. Essa definição se encontra apenas no 

dicionário dos volumes da 5ª e 6 séries. 

TM 1: “É o resultado da comparação de uma grandeza com outra de mesma espécie, 

tomada como unidade. Medimos várias grandezas: comprimento, superfície, massa, volume, 

tempo, temperatura, capacidade, ângulo, etc.” (5ª série, dicionário). “Ao compararmos uma 

grandeza (comprimento, área, volume, tempo, etc.) com outra de mesma natureza considerada 

como unidade, estamos determinando sua medida” (6ª série, dicionário). 

TM2:”... em uma medida, deve sempre aparecer o número acompanhado da unidade 

de medida usada” (5ª série, p. 212). 

Observe que, embora as coleções considerem a medida como o resultado da 

comparação, um número, no momento de exemplificar citam expressões do tipo: 10 cm, 5º C, 

200 m2. Essas expressões são consideradas, de acordo com o referencial teórico, exemplos de 

grandezas. Nesse modelo, as medidas são apenas os números reais que pertencem ao quadro 

numérico. 

Embora as definições apresentadas para o termo medida indiquem um número, no 

momento de expressá-las, as coleções usam exemplos de grandezas. Portanto, pode-se afirmar 

que essas obras adotam uma forma inadequada com o marco teórico escolhido, de expressar a 

medida. O que essas obras adotam como exemplo de medida, consideramos uma grandeza. 

Nesse sentido, podemos supor que as definições trazidas para conceito de área e/ou perímetro 

tenham uma proximidade com o termo medida. 
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Observamos que todas as coleções são unânimes ao assumirem que área é a medida da 

superfície. Essa definição não está adequada ao referencial teórico que considera área um 

atributo presente nas figuras planas e que pode ser mensurado. 

Do ponto de vista do referencial teórico adotado em nossa pesquisa, isso é um indício 

de amálgama entre a superfície (objeto do Quadro Geométrico) e área (objeto do Quadro das 

Grandezas), o que, por sua vez, pode reforçar as concepções geométricas. 

Caso não haja uma preocupação das coleções, em trabalhar o significado de medida; 

essa definição de área poderá favorecer o fortalecimento da concepção numérica, pois o 

conceito termina sendo associado apenas ao número. 

Vimos, por um lado, superfície como sinônimo de grandeza, onde o aspecto 

geométrico está bastante evidenciado. Nas definições para os termos: medida e área, 

observamos o aspecto numérico muito presente. Essas considerações indicam que, na 

abordagem do conceito de área, possivelmente as coleções estejam enfatizando ora o aspecto 

numérico ora o geométrico, sem que haja uma preocupação de fornecer uma conceituação 

mais ampla dessas noções. 

Embora essas associações sejam necessárias num primeiro momento, a permanência 

dessas visões limitadas pode favorecer o surgimento e fortalecimento de erros/dificuldades 

nos alunos que, por se encontrarem nesse nível de escolaridade, em fase de construção dos 

conceitos, devem ser apresentados a atividades que os levem a dissociar área de superfície e 

área de número.  

A seguir, veremos as definições para perímetro: 
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AC: “A soma das medidas dos lados desse polígono chama-se perímetro desse 

polígono” (5ª série, p. 232). 

Nas coleções ED, MT, NP e no volume da 5ª série de TM 1, o perímetro é definido 

como a medida do contorno. Nas coleções MV, TM 2 e demais volumes de TM 1, o perímetro 

é explicado como sendo a medida do comprimento do contorno. 

Das obras apresentadas, a coleção AC apresenta uma definição que se refere apenas a 

polígonos. Assim, acrescentamos o texto introdutório dessa coleção, no volume da 7ª série (p. 

223): 

Percebemos, primeiro, que no texto acima a coleção adota perímetro como sendo o 

contorno, utilizando como exemplo uma figura plana irregular; depois, usa uma definição 

para perímetro que se restringe aos polígonos, indicando-o como medida do contorno. 

Assim, observamos que as coleções buscam indicar uma noção de perímetro que se 

remeta a qualquer figura plana, reforçando aspectos geométricos do conceito, porém, 

conforme observado para a noção de área, o fato de as coleções considerarem medida como 

um número seguido de uma unidade reflete, também, na definição do termo perímetro. 
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3.3 – Critério 3: Figuras 

Esse critério busca levantar: Quais figuras são exploradas na abordagem dos conceitos 

de área e perímetro? 

Em sua análise em livros didáticos de 1ª a 8ª série, Silva (2004) constatou que, nas 

questões sobre frações de quantidade contínua – embora a grandeza área se apresente com 

maior predominância (aproximadamente 74% dos exercícios) nas situações de frações 

envolvendo área, por ser muito freqüente o uso de figuras retangulares (faixas retangulares) – 

a comparação entre áreas que estão representando as frações, se reduz à comparação de 

comprimentos. Nas situações que apresentam comparações de frações, representadas através 

de setores circulares, reduz-se a comparar ângulos.

Embora tenhamos observado, em análise prévia, que os Livros Didáticos utilizam a 

representação geométrica dos números racionais na forma de fração, decidimos não 

contabilizar tais atividades. 

Visto que as coleções usam as noções de área e perímetro como suporte noutros 

conceitos – cálculos algébricos, potências, equações do 1º Grau, funções do 1º e 2º Graus, etc, 

– procuramos separar as situações em três tipos: 

� Aquelas cujos resultados a ser obtidos são: números, figuras (exercícios 
de construção), fórmulas (atividades que solicitam ao aluno determinar a 
fórmula de área ou perímetro) ou construção de gráficos; 

� Atividades que os segmentos estão representados por expressões 
algébricas e as noções de área e perímetro são utilizadas para a prática de 
cálculos algébricos – sempre que estiver entre parênteses; 

� Atividades que estão no caderno de exercícios (as coleções: Giovani et 
alii (2002) e Dante (2005) possuem este material suplementar) – número 
entre chaves. 
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A coleção MT aborda apenas perímetro de retângulos (no cálculo algébrico) e 

polígonos irregulares. O trabalho enfatizando polígonos irregulares – categoria 9 – onde os 

polígonos estão sobre a malha quadriculada, indica uma preocupação da coleção em trabalhar 

o perímetro através da contagem. Nesse sentido, calcular perímetro se reduz ao processo de 

contagem, onde estão sendo trabalhados aspectos relacionados ao Quadro Numérico. 

Entretanto, o fato de a coleção apresentar ao aluno tais figuras indica algum cuidado 

em mostrar certa diversidade de figuras no tratamento da noção de perímetro, havendo, assim, 

a possibilidade de serem trabalhados aspectos que possibilitem superar erros/dificuldades 

provenientes da concepção geométrica, como, por exemplo, apresentar figuras diferentes com 

mesma área e perímetro diferente, ou vice-versa. 

Não entraremos em detalhes das atividades que compõem as coleções, pois os 

exercícios que trabalhem simultaneamente área e perímetro é objetivo de outro critério. 

A coleção ED propõe atividades concentradas nas figuras poligonais irregulares. 

Embora essa obra não tenha estendido a diversidade de superfícies aos demais volumes, os 

dados mostram que na 5ª série há certo avanço, no sentido de mostrar figuras não poligonais 

irregulares, que não são usuais. 

Por outro lado, retângulo é o polígono mais utilizado. Segundo as discussões na 

fundamentação, essa abordagem pode fortalecer no aluno o fato de acreditar que apenas os 

polígonos conhecidos possuem perímetro. Enquanto a coleção indica avançar num certo 

sentido, noutro parece não se preocupar com as figuras planas mais usuais – os polígonos. 

Na coleção NP percebe-se uma maior diversidade das figuras poligonais. Além disso, 

a noção de perímetro é utilizada no volume da sétima série, no cálculo algébrico. Nessa 

coleção, diferentemente da MT, os polígonos irregulares não estão sobre malha quadriculada. 
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Assim, nessas atividades, o aluno é solicitado a calcular o perímetro, através da soma das 

medidas dos lados. 

A partir do volume da 5ª série, apresenta uma ênfase na associação do perímetro com 

número. Essa opção pode fortalecer, do ponto de vista do marco teórico, erros/dificuldades 

relacionados à concepção numérica, porque os alunos podem acreditar que perímetro é apenas 

um número e somente pode ser calculado dessa forma.

Embora aconteça uma discreta ampliação da diversidade das figuras, em sua maioria, 

elas são polígonos, podendo também fortalecer no aluno a idéia de que apenas as figuras 

conhecidas têm perímetro. Nas 6ª e 7ª séries são apresentadas as circunferências. 

Na coleção AC observou-se uma discreta ampliação na diversidade de figuras, porém 

todas são polígonos: irregulares, retângulos, quadrados e triângulos não retângulos. Essas 

figuras são apresentadas com indicação da medida dos lados, ou seja, o cálculo do perímetro 

se resume a adicionar número. 

No volume da 5ª série, a coleção MV apresenta as figuras sobre malhas, novamente 

aparecendo a contagem de segmentos como sendo a técnica para calcular perímetro das 

figuras, conforme observado em MT. Embora a coleção amplie discretamente o leque de 

figuras usadas (agora com paralelogramos e losangos), todas elas são polígonos. 

Diferente das anteriores, no volume da 6ª série constata-se maior presença de 

atividades relacionadas a perímetro do que na série anterior. Embora isso aconteça, as figuras 

utilizadas continuam sendo, em sua maioria, polígonos. Desses, o retângulo e o quadrado 

aparecem com mais freqüência. 
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Quadrados e retângulos são as figuras planas mais utilizadas na coleção TM 1. Os 

polígonos irregulares apresentados estão dispostos sobre malha quadrangular, constituindo 

outro exemplo, onde o cálculo do perímetro é através da contagem. Observa-se, a partir da 6ª 

série, a utilização de figuras planas nas atividades de cálculos algébricos e, também, a 

introdução do estudo de circunferência. 

Entretanto, na edição mais recente, as circunferências aparecem logo na 5ª série, 

conforme a tabela apresentada no Anexo 4. 

Comparando as duas edições, com respeito à utilização de triângulos, houve uma 

redistribuição na quantidade de exemplares ao longo das quatro séries, não havendo muita 

mudança no total de triângulos utilizados. Também não houve mudanças no número das 

figuras, que compõem as categorias: 3, 4, 6, 8 e 12 (Anexo 4). 

Pode-se afirmar que as figuras não poligonais – categoria 10 – praticamente não foram 

utilizadas nessa nova edição. Além disso, embora a edição mais recente tenha caderno de 

atividades, não se percebe uma maior diversidade de figuras planas utilizadas em relação ao 

que foi apresentado na edição anterior. 

Observamos que as coleções MV e TM2, nas atividades com perímetro, exploraram 

apenas figuras poligonais ou círculos. De certa forma, as coleções apresentaram alguma 

diversidade nas figuras planas utilizadas. Fato comum nas coleções analisadas foi o retângulo 

aparecer como a figura de maior freqüência ao longo de toda a coleção. Por outro lado, vimos 

que: triângulos, trapézios, paralelogramos não retângulos, losangos não retângulos e outros 

polígonos regulares são as figuras planas menos utilizadas nesses exercícios. Além disso, em 

cinco das sete obras, a noção de perímetro foi usada nos cálculos algébricos. 
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Todavia, em algumas coleções encontramos uma diversidade de figuras trazidas pelo 

uso das categorias 9 e 10. Podemos afirmar que cinco das sete obras (AC, MV, NP, TM1, 

TM2) utilizaram figuras da categoria 9, e apenas NP não realizou uma exploração ao longo 

das quatro séries. Nas coleções MV, TM1, TM2, essas figuras aparecem sobre malhas, na sua 

maioria quadrangular. Assim, o cálculo do perímetro é através da contagem, embora seja 

trabalhado um aspecto numérico. Em algumas dessas atividades, a unidade de medida não é 

padrão, indicando que essas coleções têm certa preocupação em abordar unidades não 

convencionais. 

Por outro lado, nas coleções AC e NP, as figuras da categoria 10 não são apresentadas 

sobre malhas, tendo como indicação a medida dos lados. Nessas situações, adicionam-se essas 

medidas para obter o perímetro, onde não há um trabalho com unidades de medidas não 

convencionais. 

Vemos que tanto nas figuras sobre malhas ou com medida de lado indicada, embora o 

aluno tenha a oportunidade de trabalhar com figuras planas que não fazem parte do seu 

cotidiano, a abordagem da noção de perímetro dá ênfase aos aspectos numéricos, em 

detrimento, do geométrico, não proporcionando situações de aprendizado do perímetro 

enquanto grandeza. 

A categoria 10, envolvendo figuras irregulares onde os alunos têm a oportunidade de 

comparar perímetro, por exemplo, através de um material (o cordão), podendo superar 

dificuldades relacionadas à concepção geométrica; foi encontrada apenas em dois livros: ED 

(5ª série) e TM1 (7ª série). Portanto, podemos afirmar que situações de comparações de 

perímetro com materiais concretos não são abordadas nessas coleções. 
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Assim, um tipo de atividade que se faz importante porque possibilita comparar sem 

medir, trabalhando aspectos entre os Quadros Geométrico e das Grandezas, deixa de ser 

explorado nos LD. 

Visto que a figura mais freqüente é o retângulo, pode-se levantar a seguinte questão: 

Essa opção didática dos livros pode fortalecer o fato de os alunos pensarem que apenas as 

figuras mais conhecidas possuem perímetro? De certa forma, algumas coleções respondem 

que não, pois utilizam figuras planas não poligonais e, embora consideremos essa utilização 

ainda discreta, vemos como um avanço. 

Relembramos que, segundo a discussão no marco teórico, a opção das coleções em 

apresentar o cálculo de perímetro com ênfase no aspecto numérico não favorece o 

desenvolvimento desse conceito enquanto grandeza, pois não são trabalhadas as relações entre 

os Quadros Geométrico e Numérico. 

Os resultados apresentados na fundamentação reforçam que, no tratamento de área 

como uma grandeza, é importante que os alunos desenvolvam primeiro a noção de perímetro. 

Essas pesquisas indicam que na 5ª série ainda existe, por parte do aluno, dificuldades em 

definir perímetro (FACCO, p. 105). 

No critério 1, observou-se que a coleção AC destinava para o estudo de área os 

volumes das 5ª e 8ª séries. Essa disposição é também observada nas atividades que estão 

concentradas nas séries citadas, com exceção da 7ª série, onde o retângulo é muito usado nos 

exercícios de cálculo algébrico, diferentemente do conceito de perímetro, que foi abordado 

com maior ênfase nas 5ª e 7ª séries 

A coleção apresenta dois momentos no estudo de área: na 8ª série há uma retomada do 

que foi abordado na 5ª série, sendo ampliado com a introdução das figuras da categoria 11. 
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As figuras planas mais utilizadas são os polígonos, onde os que pertencem à categoria 

9 aparecem como exemplos de cálculo de área, através da decomposição em triângulos ou 

quadriláteros. 

A coleção NP propõe a abordagem do conceito de área nas 5ª, 6ª e 8ª séries, conforme 

indicado no critério 1. De fato, na 6ª série há uma ampliação nos tipos de figuras que serão 

estudadas com respeito à área. Assim como ocorre na coleção AC, na 7ª série explora-se, 

principalmente, o retângulo nos cálculos algébricos. 

Nessa coleção, destacamos a diversidade de figuras apresentadas na 6ª série, mas que 

não se estendem às demais séries. Na 8ª série, há uma ênfase nas figuras da categoria 11 e 12. 

Lembramos que tais categorias são exploradas nas 6ª e 7ª séries, quando as atividades 

abordam perímetro. Assim, confrontando os dados levantados nas duas tabelas (perímetro e 

área – ver anexo) a mesma categoria de figuras é utilizada em séries diferentes para cada 

conceito – perímetro (6ª e 7ª séries); área (8ª série) –, reafirmando a indicação feita no critério 

1, que a coleção sugere o tratamento das noções de área e perímetro em momentos distintos. 

Características levantadas anteriormente a respeito da coleção ED são reforçadas na 

análise desse critério, como o fato de o volume da 6ª série praticamente não abordar a noção 

de área, e desse conceito ser trabalhado, principalmente, nas 5ª e 7ª séries. Lembramos que 

foram constatadas poucas atividades referentes a perímetro e encontramos uma quantidade 

mais expressiva de exercícios. 

O conceito de área é trabalhado na 5ª série e retomado na 7ª série, ampliando os tipos 

de quadriláteros. Observa-se uma preocupação de abordar cálculo aproximado de área, visto 

que as figuras da categoria 10 são as mais freqüentes na 5ª série. 
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Outra coleção que apresenta o estudo da noção de área mais direcionado nos volumes 

das 5ª e 7ª séries é MV. Ainda nessa série, assim como nas obras AC e NP, o uso do retângulo 

nas atividades de álgebra é muito freqüente. 

No volume da 5ª série, a coleção mostra preocupação com o cálculo de área das 

figuras que compõem a categoria 9. Nessa obra, muitas dessas figuras aparecem sobre malha 

quadrangular. A utilização dessas figuras se faz presente até a 7ª série. Nesse sentido, esse 

trabalho também indica uma preocupação na introdução das unidades de medidas, abordando 

primeiramente as não convencionais. 

Outra coleção que traz muitas figuras dessa categoria é MT. Essa obra também 

apresenta muitas figuras sobre a malha quadrangular. Relembramos que nessa coleção foram 

encontradas poucas atividades relativas ao conceito de perímetro. Em relação à noção de área, 

embora existam exercícios distribuídos nas quatro séries, observa-se uma concentração nas 5ª 

e 7ª séries, sendo os polígonos irregulares as figuras mais freqüentes. 

Assim como na coleção ED, em MT não constatamos uso contínuo de figuras planas 

no cálculo algébrico. 

A coleção TM1 propõe a abordagem da noção de área, nos quatro volumes, havendo 

nas 5ª e 6ª séries uma ênfase nos retângulos e polígonos irregulares (categorias 5 e 9, 

respectivamente). Nas 7ª e 8ª séries são apresentados todos os tipos de figuras planas, sendo, 

na 7ª série, enfatizada área de triângulo e quadriláteros e, na 8ª série, círculo e circunferência. 

Ainda sobre essa última etapa, destacamos a freqüência com que o retângulo surge em 

atividades de cálculo algébrico. 

A nova edição traz muitas mudanças. Percebe-se que, na 5ª série, inicialmente, são 

trabalhadas as áreas de triângulos e quadriláteros, aparentando maior aprofundamento do que 
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na edição anterior. Conforme visto no critério 1, por não trazer unidades específicas no 

volume da 6ª série, poucas são as atividades que abordam área e perímetro. Há um resgate 

desse conceito nas séries finais do Ensino Fundamental. 

Sobre a freqüência do uso das figuras, ao longo da coleção, percebe-se que são 

propostos, na 8ª série, mais exercícios com triângulos e trapézios; o retângulo prevalece como 

a figura mis utilizada; os polígonos irregulares, muitos usados na edição anterior, têm sua 

participação separada entre o livro texto e o caderno de exercícios, limitando-se, apenas, à 

quinta série. Polígonos regulares não são muito utilizados e círculos permanecem aparecendo 

com maior ênfase no livro da 8ª série. 

Nesse critério 3, muitas das características apontadas no primeiro critério foram 

reforçadas. Por exemplo: nos volumes que não possuem unidades destinadas ao estudo de 

área, a quantidade de figuras usadas ao longo do livro é muito abaixo da usada quando 

existem tais unidades, indicando que, embora haja uma preocupação em apresentar a 

importância das noções de área e perímetro noutros conteúdos, a grande maioria das 

atividades sobre tais conceitos será encontrada nas unidades que se destinam especificamente 

ao seu estudo. 

As exceções se encontram em três das sete coleções analisadas (AC, MV, NP), as 

quais, em cálculos algébricos para a noção de área, utilizaram o retângulo com maior 

freqüência. 

O fato observado antes, de que duas coleções propõem trabalhar área em dois 

momentos bastante nítidos, também é reforçado, em dois anos distantes, em AC (5ª e 8ª 

séries) e em dois anos consecutivos, em NP (5ª e 6ª séries). Outras três coleções, MV, MT e 

ED, abordam área na 5ª série e resgatam na 7ª série. 
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Ao longo dos quatro anos, o retângulo é a figura mais usada em todas as coleções. Por 

outro lado, observando por série, em cinco das sete coleções surge, na 5ª série, uma 

preocupação de apresentar figuras da categoria 9, indicando uma atenção em mostrar figuras 

diversas. Novamente a questão que se coloca é: como essas figuras são trabalhadas? Se as 

figuras estão sobre a malha, o cálculo da área reduz-se à contagem de quadradinhos, sendo, 

nesse momento, trabalhado o aspecto unidimensional da grandeza. 

Na contagem está subentendida a escolha de unidade de medida, havendo nesse tipo 

de atividade possibilidade de o aluno trabalhar aspectos entre os Quadros Geométrico e das 

Grandezas, como, por exemplo, na ordenação entre figuras, através da comparação sem 

medição. Por outro lado, caso as figuras tenham apenas suas medidas de lados indicados, 

basta apenas adicionar as parcelas envolvidas. 

Nas duas situações apresentadas, o cálculo do perímetro está associado à noção de 

números, possibilitando fortalecer certos erros/dificuldades relacionados à concepção 

numérica. 

3.4 – Critério 4: Uso das Fórmulas e Unidades de Medidas 

Nesse critério, buscamos responder a seguinte questão: Quando e como são 

introduzidas as fórmulas de perímetro e área das figuras geométricas? 

Inicialmente, vamos esclarecer os códigos que vão aparecer nesse critério. Por 

exemplo: em 5TM17P241, o primeiro número (5) indica a série; depois vem a sigla da 

coleção; em seguida, o número da atividade; e, por fim, a página na qual se encontra a 

referida atividade. 
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Procurando explicitar um pouco o caminho proposto pelo livro até a primeira 

apresentação das fórmulas de área, acreditamos ser necessário realizar determinados 

comentários sobre algumas atividades, que possivelmente estejam localizadas antes dessas 

expressões, assim como breves discussões sobre o tratamento dado, pela coleção, para 

Unidade de Medida. 

Utilizaremos as seguintes abreviaturas:  

� FT: Fórmula da área do Triângulo; 

� FR: Fórmula da área do Retângulo; 

� FQ: Fórmula da área do Quadrado; 

� FP: Fórmula da área do Paralelogramo; 

� FL: Fórmula da área do Losangulo; 

� FTa: Fórmula da área do Trapézio; 

� FC: Fórmula da área do Círculo; 

Começaremos pela coleção TM2, porque ela apresenta várias fórmulas no volume da 

5ª série. A coleção traz cinco atividades antes das fórmulas, entre as quais, três utilizam 

unidades não convencionais: uma placa, peças do Tangram e papel quadriculado, mostrando 

uma atenção do autor em trabalhar outras unidades de medidas. Nas duas restantes, as figuras 

estão sobre malha quadriculada e a unidade é o cm2. 



123

5TM1_13P241 

O livro também atenta para a dissociação entre unidade de medida e superfície 

unitária. Embora seja observada que as atividades trabalham aspectos conceituais importantes, 

esses estão mais relacionados com o Quadro Numérico. Não há, por parte da coleção, uma 

preocupação semelhante em tratar aspectos geométricos da noção de área. 

Do ponto de vista da proposta de Douady & Perrin-Glorian (1989), essa opção do LD 

não favorece a construção do conceito de área enquanto grandeza, que tem por objetivo 

promover situações nas quais os alunos superem as concepções geométrica e numérica. 

A fórmula da área do retângulo (FR) é justificada através da configuração retangular.

Como o quadrado é um caso particular do retângulo, tem-se, portanto, a fórmula da área do 

quadrado (FQ). 

Talvez por estar subtendido que esse trabalho foi feito de 1ª à 4ª série, sem que 

houvesse algum trabalho com decomposição e recomposição, a fórmula da área do 

paralelogramo (FP) é apresentada a partir da construção de retângulo de mesma área. Embora 
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anteriormente não se tenha trabalhado figuras equivalentes com respeito à área, na 

apresentação de FP, o texto cita o fato de as regiões serem equivalentes. 

As fórmulas para o cálculo de área do triângulo (FT) e do trapézio (FTa) são 

justificadas através do fato de que a duplicação dessas figuras forma um paralelogramo. O 

caso da fórmula do losango (FL) também utiliza a duplicação e, depois, a decomposição da 

parte duplicada, a qual, recomposta com o losango inicial, forma um retângulo. Em seguida, o 

texto indica que, como as figuras são iguais, a área o losango é metade da área do retângulo. 

Assim como ocorreu na 5ª série, no volume da 7ª série a abordagem de área é iniciada 

com atividades que trazem figuras sobre malha quadrangular, onde a superfície unitária mais 

usada é o quadrado dessa malha. Algumas dessas atividades trazem figuras não poligonais 

irregulares (categoria 9), que possuem como objetivo solicitar ao aluno o cálculo de área por 

aproximação. 

Fato não observado na 5ª série, e que constatamos na 7ª série, é a presença de 

atividade que aborda figuras diferentes com mesma área. Embora seja muito discreta, é uma 

oportunidade de o aluno trabalhar tal situação. Posteriormente, são apresentadas as fórmulas 

(FR), (FQ), (FP), (FT), (FTa), (FL), nessa ordem. As justificativas são idênticas ao que foi 

proposto na 5ª série. 

A coleção AC também apresenta algumas fórmulas na 5ª série. Nas atividades 

antecedentes, tem três exercícios com figuras sobre malhas quadrangulares. Ordenando esses 

exercícios, têm-se: 

� O 1º e o 2º têm por superfície unitária o quadrado dessa malha; 

� No 3º, a superfície unitária é o quadrado de área 1 cm2; 
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Na seção seguinte é explorada a conversão entre as unidades usuais de medidas de 

área. As medidas agrárias são apresentadas nesse momento. Depois desse tratamento 

direcionado aos aspectos numéricos da noção de área, são apresentadas as fórmulas. As 

justificativas são idênticas ao trabalho da coleção TM2 e são abordadas, na seguinte ordem:  

� (FR), (FQ), através da configuração retangular; 

� (FP), pela decomposição e recomposição num retângulo; 

�  (FT), (FTa), mostrando que a duplicação dessas figuras pode gerar um 

paralelogramo 

Conforme visto em critérios anteriores, essa coleção dedica outra unidade para o 

estudo de área apenas no livro da 8ª série. Nesse volume, a referida unidade é composta da 

seguinte forma: apresenta-se a fórmula e propõem-se exercícios de cálculos onde, em sua 

maioria, as figuras são polígonos que possuem as medidas dos segmentos indicadas. 

Ao iniciar a unidade, é apresentada (FR) através da configuração retangular. Para (FQ) 

é apenas citada a expressão. (FT) é justificada através da seguinte conclusão: 
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8AC_P297 

(FP) é obtida através de decomposição e recomposição. ‘Completando’ um losango 

para um retângulo tem-se (FL) e (FTa), a qual é obtida decompondo o trapézio em dois 

triângulos, a partir de um ‘corte’ provocado pela sua diagonal. 

Do conjunto de coleções analisadas, TM2 e AC são as obras que apresentam uma 

diversidade de fórmulas no volume da 5ª série. Essa opção vai de encontro às discussões 

trazidas neste trabalho, onde consideramos a fórmula como última etapa no processo de 

construção de área enquanto grandeza. 

Na edição antiga, TM1, embora as atividades propostas no início da unidade, 

referentes à área, tragam figuras sobre malhas quadrangulares – onde a superfície unitária é o 

quadrado dessa malha, sendo propostos a mesma situação que citamos anteriormente, em 

TM2 – apenas duas figuras têm suas fórmulas apresentadas Através da configuração 
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retangular são abordadas (FR) (FQ) e o cálculo da área de triângulos retângulos a partir da 

observação de que são metade de algum retângulo. 

No volume da 6ª série, o estudo de área é iniciado resgatando (FR) (FQ), onde é 

proposto o cálculo de área de várias figuras que possuem as medidas dos segmentos 

indicadas. Na seção seguinte, são justificadas (FP), fazendo uso da decomposição e 

recomposição, e (FT), através da duplicação dessa figura poder gerar um paralelogramo. 

Seguindo a opção de, em cada série, resgatar as fórmulas trabalhadas e apresentar 

outras, na 7ª série, após propor atividades que foram mantidas em TM2 (comentadas 

anteriormente), a duplicação do trapézio é a justificativa para (FTa) e a composição de dois 

losangos congruentes é usada para explicar a expressão (FL). No volume da 8ª série há um 

resgate das fórmulas trabalhas nas outras séries. 

Diferentemente das coleções AC e TM2, TM1 opta por apresenta as fórmulas ao longo 

das três séries. Porém, observa-se que o tratamento da noção de área, nessa coleção, também 

revela indícios de priorizar aspectos numéricos. 

A coleção NP inicia o trabalho com área através do seguinte texto: 
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5NP_P236 

Embora a coleção não apresente exercícios sobre diferentes superfícies unitárias e 

unidades de medidas não convencionais, percebe-se um avanço pelo fato da presença do texto 

que chama a atenção para esse aspecto. Comentamos, no critério 2, as implicações, do ponto 

de vista do referencial adotado, da definição ‘a medida de uma superfície é a sua área’, onde o 
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aspecto numérico prevalece sobre o geométrico, associando área apenas ao número. No 

entanto, o texto acima trata do fato de existir mais de um número associado à mesma 

superfície, ou seja, o princípio de invariância da área face à mudança da unidade de medida. 

Relembramos o resultado de Duarte (2002, p. 139), afirmando que esse princípio é um dos 

mais difíceis de serem adquiridos pelos sujeitos. Após o texto, são apresentadas (FR) e (FQ), 

através da configuração retangular. 

Na 6ª série, o estudo de área tem início com as unidades de medidas mais usuais. 

Depois, trabalha conversão entre unidades e, na seção seguinte, apresenta (FP), através da 

decomposição e recomposição. (FT) é justificada pela duplicação do triângulo. A 

decomposição do trapézio em triângulos é o argumento utilizado para mostrar (FTa). 

Fato comum observado nas coleções AC, NP, TM1 e TM2 foi que uma unidade de 

medida (cm2) foi introduzida e trabalhada antes das fórmulas. Visto que (FR), (FQ) são 

justificadas através da configuração retangular, não haveria necessidade de formalizar uma 

unidade de medida numa etapa anterior ao trabalho com tais fórmulas. 

A configuração retangular é uma situação que dá sentido à operação de multiplicação, 

recomendada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), desde o 2º ciclo (BRASIL, 

1997), e também explorada pelas coleções nas unidades iniciais da 5ª série. Portanto, 

podemos supor que o aluno tenha alguma familiaridade com esse tipo de situação. 

De acordo com a proposta de Douady & Perrin-Glorian (1989), a associação precoce 

de área a um número favorece o amálgama entre as grandezas em jogo, nesse caso, área e 

perímetro. Vimos que na opção dessas coleções, embora existam algumas atividades ou textos 

explicativos sobre o aspecto geométrico, é privilegiado o aspecto numérico da noção de área. 

Vimos que, com o trabalho a partir das medidas, outras grandezas presentes nas figuras planas 
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tornam-se mais evidentes. Segundo essas pesquisadoras, essa identificação pode favorecer o 

amálgama entre as grandezas citadas. Por exemplo: para os alunos, o perímetro pode ser outra 

forma de expressar a medida da área de uma superfície. 

Na coleção MT, o estudo da noção de área é iniciado através do seguinte texto: 

5MT P185 
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Embora o texto tenha como fio condutor o cálculo de área através da contagem de 

lajotas – unidade não convencional –, em seguida, ele indica as unidades mais usuais e associa 

cm2 ao quadrado de lado 1 cm. Depois são propostas 10 atividades: de 1 a 5, para serem 

respondidas em classe; e de 6 a 10, em casa. Tais exercícios propõem: 

� (1º, 2º e 8º): Cálculo de área, através da contagem de quadradinhos, onde a 

superfície unitária é o quadrado; 

� (3º): Cálculo de área, através da contagem de triângulos, onde a superfície 

unitária é o triângulo – figuras sobre malha triangular; 

� (9º e 10º): Cálculo de área e perímetro de polígonos sobre malha quadrangular, 

formadas por quadrados de 1 cm; 
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5TM_6e7 P187 

Essa coleção traz atividades que abordam a invariância da área face à mudança de 

superfície unitária, fato que tínhamos apontado apenas sob a forma de texto na coleção NP. 

Embora não traga texto, MT propõe atividades. Nesse sentido, as duas coleções 

apresentam avanços, pois o trabalho dessas relações, em sala de aula, dependerá da atenção do 

professor às possíveis limitações trazidas pelas coleções. Por outro lado, caso se faça uso das 
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atividades, acreditamos, sem desmerecer as informações do texto escrito, que a realização dos 

exercícios possa favorecer uma construção mais sólida da noção do conceito de área, pois é na 

resolução direta de problemas que o aluno mobiliza seus conhecimentos. 

Depois dessas atividades, a coleção MT apresenta (FR) e (FQ), através da configuração 

retangular, sendo propostos exercícios em que os alunos, utilizando decomposição e adição de 

áreas, determinam a medida da área dos polígonos irregulares com lados perpendiculares. Na 

seção posterior, trabalha-se igualdade entre as unidades de medida de área: cm2, m2, Km2. 

Três idéias são apresentadas no início do estudo de área, no volume da 7ª série: 

aproximação, decomposição e adição de áreas; decomposição e recomposição, formando 

retângulos. A seguir, são propostas várias atividades que solicitam o cálculo de área de 

diferentes tipos de figuras, sempre dispostas sobre malha quadrangular, onde a superfície 

unitária é o quadrado dessa malha, que ora tem comprimento u unidades, ora 1 cm. Das 11 

atividades: 

� Três exploram aproximação; 

� Três exploram a decomposição com recomposição, formando retângulo; 

� Três utilizam decomposição em triângulos e retângulos; 

Nessas atividades, área está sendo trabalhada enquanto grandeza unidimensional, 

porque, embora sejam utilizadas técnicas diferentes, o cálculo da medida da área é através da 

contagem de quadradinhos. Foram acrescentados dois exercícios que apenas indicam a 

medida dos lados dos polígonos que não estão desenhados sobre malha.  

Percebe-se uma preocupação da coleção em trabalhar diferentes técnicas para o 

cálculo de área, onde, embora a unidade esteja presente, também está sendo abordado o 

aspecto geométrico da noção, pois na utilização da decomposição e recomposição estão 
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implícitas a equivalência entre áreas e a aditividade; não havendo sobreposição, a área das 

somas é igual a soma das áreas. Esses aspectos trabalham a dissociação entre área e 

superfície, sendo consideradas situações importantes, que o aluno deve vivenciar na 

construção da noção de área enquanto grandeza. 

Na seção seguinte, o livro apresenta (FP), por meio de um texto, justificando pela 

decomposição e recomposição, e (FT), pela duplicação, gerando um paralelogramo. Ainda 

nesse texto, os autores chamam a atenção para o segmento denominado altura. Em seguida, 

propõem que o aluno deduza (FTa), (FL), indicando três idéias para (FTa): decompor em 

triângulos e retângulos; completar para um retângulo ou duplicar, gerando um paralelogramo; 

e para (FL): decompor em triângulos, decompor e recompor num retângulo e duplicar 

construindo um retângulo. 

Assim, a coleção solicita dos alunos a dedução de fórmulas, através de técnicas 

trabalhadas em etapas anteriores. 

A coleção MV, na 5ª série, propõe atividades nas quais o aluno realiza comparações 

entre áreas de figuras, dispostas sobre malha quadrangular, do Tangram, ou preenchendo 

superfície, como na seguinte atividade: 
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5MVP. 176 

O livro apresenta situações de comparação sem a presença de medidas, trabalhando 

com materiais manipulativos, promovendo atividades que consideramos importantes na 

construção da noção de área enquanto grandeza. No caso das atividades citadas, estão sendo 

abordados aspectos pertinentes entre os Quadros Geométrico e das Grandezas. 

Na seção posterior, tem-se a seguinte atividade: 



136

5MV_1 P180 

A partir do questionamento: “Como se calcular a área do retângulo?”, o livro propõe 

uma primeira reflexão sobre como determinar um modo prático para responder essa questão, 

aparecendo, então, a multiplicação entre as medidas dos lados – devido a configuração 

retangular. Embora não seja explicitada com a nomenclatura “fórmula”, tampouco o livro faça 

menção, consideramos que esse foi o primeiro momento do trabalho dessas expressões. Na 

seção seguinte, é apresentado o m2 como unidade de medida de área muito usual; depois, o 

cm2 e o Km2 em situações convenientes para sua utilização. A partir desse momento, as 

figuras exploradas para cálculo de área estão sobre malha quadrangular, porém, com o interior 
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colorido, indicando que a coleção quer forçar o aluno a recorrer a outros modos, que não seja 

a contagem de quadradinhos. 

A unidade destinada ao estudo de área, no volume da 6ª série, enfatiza atividades de 

construção de quadrados de lados iguais a 1m, 1dm, 1cm e, a partir dessas construções, 

observar como se estabelecem as relações de igualdade entre as unidades de medidas m2, dm2, 

cm2, mm2, introduzindo o trabalho de conversão entre as unidades do Sistema Métrico 

Decimal. 

As expressões que representam as fórmulas das áreas de triângulo e quadriláteros são 

deduzidas na 7ª série. Nenhuma fórmula é citada explicitamente no livro. Todas são 

encontradas através de atividades, nas quais os alunos utilizam pedaços de papel que possuem 

a forma da figura que se quer determinar. Por exemplo: (FP) é obtida fornecendo ao aluno dois 

papéis sob a forma de paralelogramos congruentes, solicitando-se que, a partir de um recorte 

em uma das figuras, se construa um retângulo. Depois, comparam-se as áreas. 

Sempre ao término da seqüência de atividades é pedido que o aluno escreva no seu 

caderno uma fórmula ou expressão matemática que represente a área do tipo de figura 

trabalhado. Nesses exercícios, embora seja solicitado que o aluno meça alguns segmentos, o 

aspecto geométrico é trabalhado nos momento em que é realizada a comparação entre as áreas 

das figuras. Depois dessa abordagem, onde são trabalhadas (FP), (FT) (FL), (FTa), propõem, 

nessa série, atividades sobre conversão entre unidades de medidas de área, mostrando que o 

trabalho mais explícito com as medidas é proposto após as deduções das fórmulas de áreas, 

indicando que a coleção não procura associar área a número, nas etapas iniciais da sua 

abordagem. 
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Segundo a proposta apresentada pela coleção, podemos afirmar que algumas situações 

consideradas importantes na construção da noção de área enquanto grandeza são oferecidas a 

partir dos volumes da 5ª até a 7ª série. 

No livro da 5ª série, a coleção ED propõe atividades sobre comparação de área e 

perímetro de figuras planas, onde 4 das 23 atividades utilizam a medida centímetro e, em 

outros 4 exercícios, as figuras aparecem sobre malhas ou com seu interior quadriculado. Na 

grande maioria das atividades, o aluno deverá encontrar técnicas para comparar, como, por 

exemplo, usar cordão para perímetro ou decomposição/recomposição para área. Embora o 

livro não indique qual(is) possível(is) caminho(s) pode(m) ser tomado(s), as atividades não 

possuem grau elevado de dificuldade, onde as figuras mais utilizadas são os polígonos, 

conforme observado no critério anterior. 

Outro momento do trabalho da noção de área é na 7ª série, quando a coleção inicia 

questionando o aluno sobre as expressões (FP) e (FQ), apresentando-as através da 

configuração retangular. Mostram, ainda, a decomposição/recomposição do paralelogramo 

num retângulo e o fato de a duplicação de triângulo e trapézio poder gerar paralelogramos, 

discutindo sobre as relações das áreas dos paralelogramos obtidos pela composição com as 

figuras originais. 

Em seguida, propõe atividade onde o aluno irá determinar a fórmula do triângulo e do 

trapézio, através de questões sobre comparações de áreas da figura que representa um 

quadrilátero, construído a partir da duplicação, ora de triângulos (7ª série, p. 121-122), ora de 

trapézios (7ª série, p. 122). 

Não foi identificado, ao longo de toda a coleção, nenhum momento destinado ao 

estudo das conversões entre unidades de áreas. Observamos que a coleção traz capítulo sobre 
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o estudo das grandezas e suas respectivas medidas e sobre a conversão de medidas de 

comprimento. 

3.5 – Critério 5: Ordenação 

Neste critério, buscamos responder a respeito da ordenação indicada na abordagem de 

área e perímetro que está sendo proposta nas coleções. Os conceitos podem ser apresentados 

de três modos: separadamente, seguidamente ou simultaneamente. 

Diremos que a coleção propõe trabalhar área e perímetro separadamente quando 

abordar tais conceitos em momentos distantes de cada volume. Caso os conceitos sejam 

propostos em etapas consecutivas, chamaremos seguidamente. E, por fim, quando a coleção 

propor a abordagem de área e perímetro no mesmo momento, diremos que essa ordenação é 

simultaneamente. 

As discussões levantadas na fundamentação trazem as possíveis conseqüências de 

cada tipo de organização no processo de construção de área enquanto grandeza, em particular 

na dissociação entre área e perímetro. 

As considerações apontadas nos critérios 1 – localização – e 4 – unidades de medidas 

e fórmulas – trazem algumas indicações sobre a ordenação proposta pelas coleções. Nas 

tabelas a seguir usaremos Pág. Perímetro e Pág. Área, indicando o intervalo das páginas 

destinadas ao estudo de perímetro e de área, respectivamente, em cada volume. 

Inicialmente, apresentamos a coleção NP, que propõe o estudo dos conceitos de área e 

perímetro, em momentos distantes, o qual foi denominado separadamente. A indicação nessa 
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obra é evidente, no volume da 5ª série, quando são abordados área e perímetro de polígonos, 

assim, como, também é separado o estudo da área do círculo e perímetro da circunferência, 

nas 7ª e 8ª séries, respectivamente. 

Observando essa abordagem, resgatamos as recomendações didáticas dos PCN’s, para 

os 3º e 4º ciclos, ao afirmar que é comum os alunos confundirem as noções de área e 

perímetro no trabalho com as medidas ou, até, estabelecendo relações não verdadeiras entre 

essas grandezas (BRASIL, 1998, p. 130). Os parâmetros indicam que uma das possíveis 

explicações é o fato de, raramente, os alunos serem colocados ante situações-problema em 

que as duas noções se façam presentes (p. 130-131).

Embora seja constatada a forma separada em abordar os conceitos de área e perímetro 

na coleção NP, somente a análise das possíveis atividades que abordem conjuntamente tais 

noções nos fornecerá subsídios sobre o tratamento das relações entre área e perímetro, 

proposto pela coleção. 

A coleção AC apresenta os conceitos de área e perímetro em etapas consecutivas. 

Observa-se, nessa obra, que o estudo de área e perímetro no círculo também é proposto 

seguidamente. Diferentemente do que foi apontado no volume da 7ª série, da coleção NP, AC, 

nessa mesma série, retoma perímetro de polígonos e, na 8ª série, aborda circunferências, 

sendo, logo após, explorada a noção de área. Conforme explicitado anteriormente, essa 

coleção apresenta dois grandes momentos destinados a área de figuras planas. 

Além da existência de momentos diferentes no trabalho de área e perímetro, nas 

coleções NP e AC há um certo distanciamento, ao longo da coleção, nas Unidades que 

exploram os referidos conceitos. 
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Embora as coleções TM 1 e TM 2 também apresentem de modo consecutivo os 

momentos que propõem estudar área e perímetro, percebe-se que todos os volumes possuem 

unidades destinadas aos conceitos em foco, exceto no livro 6 N, fato citado anteriormente. 

Outra característica que difere TM 1 e TM 2 das coleções já citadas é o fato de que NP 

e AC apresentam, em certos volumes, perímetro como último tópico da unidade (ou capítulo) 

anterior àquele em que abordará área, enquanto em TM 1 e TM2 os assuntos área e perímetro 

estão contidos num mesmo capítulo, sempre iniciado abordando perímetro e, na seqüência, 

área. 

A ordenação proposta por TM 1, e mantida em TM 2, e a abordagem de tais conceitos 

no mesmo capítulo, podem revelar uma possível preocupação do autor em acenar para o fato 

de serem, em algum momento, propostas atividades que trabalhem simultaneamente área e 

perímetro. 

Outra coleção que indica, através da ordenação proposta ao longo da coleção, certa 

preocupação com as atividades que tratam área e perímetro, no mesmo momento, é MV, no 

volume da 5ªsérie, onde o conceito de perímetro é introduzido antes de área. Na 6ª série, essa 

noção é trabalhada nas questões do capítulo que aborda o conceito de área. Nesses, cinco dos 

doze exercícios de comparação abordam área e perímetro. 

Na 7ª série ocorre a separação, pois o estudo da área de polígonos é ampliado com as 

deduções de fórmulas (Pág. Área) e estuda-se comprimento da circunferência, que também é 

retomado na 8ª série (p. 206-207). 

A seguir, apresentaremos as coleções que propõem a abordagem das noções de área e 

perímetro, simultaneamente. Ressaltamos que estamos considerando uma abordagem 

simultânea quando a coleção não indica momentos exclusivos para o tratamento de área e 
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outros momentos apenas para perímetro, ou seja, apresentar texto ou bloco de atividades 

apenas explorando perímetro e outro texto ou bloco de atividades apenas relacionadas à noção 

de área. 

Assim, o trabalho foi considerado simultâneo na coleção TM, que trabalha, de forma 

discreta, a noção de perímetro em algumas atividades inseridas no capítulo sobre área. 

Ressaltamos algumas características dessa coleção: a obra não possui momentos dedicados 

apenas ao perímetro; a proposta de ensino é baseada na resolução de problemas, sem a 

presença de algum texto sobre os conceitos trabalhados.  

Para que se tenha maior detalhamento do que a coleção dedica ao estudo do perímetro, 

decidimos contabilizar a quantidade de atividades que exploram essa noção. O universo de 

atividades é composto por aquelas que estão localizadas apenas nos capítulos dedicados ao 

estudo de área. Lembramos que nessa coleção, as atividades contabilizadas trabalham área e 

perímetro. No volume da 5ª série, sete dos trinta e três exercícios que exploram área também 

se remetem ao perímetro; na 6ª série, têm-se três, das quinze atividades, e na 7ªsérie, duas, das 

vinte e seis. 

Na coleção ED, no volume da 5ª série, área e perímetro são abordados 

simultaneamente. Nesse volume, o texto introdutório recorre um pouco da história da 

matemática. Esse modo de trabalhar simultaneamente é mantido até o final desse capítulo, 

sendo retomado, com menor intensidade, na 7ª série.

Pelo fato de essa coleção apresentar, de modo mais acentuado, as noções de área e 

perímetro simultaneamente, relembramos o resultado de uma pesquisa sobre a confusão entre 

área e perímetro, devido à abordagem quase que simultânea desses conceitos. 
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Segundo Perrot (1998), é comum, no cotidiano escolar, área e perímetro serem 

ensinados pelos professores em um mesmo dia. O autor acrescenta que essa abordagem quase 

que simultânea dos conceitos pode provocar, em alguns alunos, erros/dificuldades 

relacionados à confusão entre área e perímetro, como, por exemplo, do ponto de vista da 

utilização das unidades de medidas, do uso das fórmulas, do significado de cada conceito. 

Retomando a coleção ED, apresentamos, a seguir, o texto que compõe a seção do livro 

intitulada É PRECISO SABER, considerada pelos autores como uma seção onde há 

explicações sobre o tema que está sendo trabalhado:

5ED_P202 
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No texto, as autoras revelam uma atenção em mostrar para o aluno que área e 

perímetro podem ser distintos, do ponto de vista Variacional (BALTAR, 1996, apud

BELLEMAIN & LIMA, 2002).  

Assim, observamos que essa coleção evidencia, de forma explícita, uma distinção 

entre área e perímetro, que é considerada uma etapa importante na construção de área 

enquanto grandeza, trazida nas discussões da fundamentação. Fato também observado é o 

local em que o texto está inserido: no início do tratamento proposto pela coleção para os 

referidos conceitos, indicando que a opção dessa obra é fornecer informações, propondo aos 

alunos uma breve reflexão sobre a distinção de área e perímetro, do ponto de vista variacional, 

sendo essas etapas anteriores ao trabalho com medida. Assim, essa coleção possibilita, nesse 

primeiro momento, situações que estão consoantes ao tratamento de área enquanto grandeza. 

3.6 – Critério 6: Atividades 

Começaremos trazendo alguns exemplos de atividades, presentes nas coleções 

analisadas, que enfatizam simultaneamente, as noções de Área e Perímetro de figuras planas. 

Na coleção NP: 
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5NP6a8P246 

No volume da 5ª série da coleção NP, essas atividades são as únicas que tratam de área 

e perímetro simultaneamente, sendo apenas uma de produção e outra de cálculo numérico. 

Ressaltamos que esses exercícios estão no final da Unidade que estuda área e perímetro, 

depois de ter sido abordada a conversão de unidades. 

Encontramos, também, atividades que reforçam o cálculo numérico de área e 

perímetro, nos quais os alunos podem determinar as soluções, através, apenas, do 

conhecimento dessas noções e propriedades da figura: 
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6NP3P120 

Nessa atividade, se faz necessário que o aluno saiba que o quadrado tem lados de 

mesma medida. São propostas outras atividades, também de cálculo: 

7NP42P112 
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Trouxemos essa atividade para ilustrar que a coleção NP propõe vários exercícios de 

cálculo de área e perímetro, nos quais os alunos devem recorrer a equações do 1º e 2º Graus, a 

inequações do 1º Grau, a sistema de equações, para determinar, por exemplo, as medidas: 

� Da área, quando informado o perímetro, ou vice versa; 

� Do lado, sendo informados área e perímetro; 

8NP18P72 

O exercício acima ilustra o fato de as noções de área e perímetro serem usadas para 

formular equações. Consideramos importante a presença desse tipo de atividade porque 

explora a distinção entre área e perímetro, do ponto de vista Computacional, sendo solicitada 

a aplicação das fórmulas. Fato comum nessas atividades é a utilização do retângulo como 

figura mais freqüente. 
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Observamos, também, que a coleção NP não traz uma diversidade no tipo de 

exercícios que abordem área e perímetro. Do ponto de vista do referencial teórico sobre as 

possíveis conseqüências no ensino do conceito em jogo, pode-se dizer que apenas a utilização 

desse tipo de situação não é suficiente para a construção dessas noções enquanto grandeza, 

visto que as atividades citadas priorizam aspectos relacionados ao cálculo, que estão em torno 

do Quadro Numérico. 

A coleção AC (CASTRUCCI et alii, 2002) possui apenas uma atividade que propõe 

comparação entre áreas e perímetros de figuras sobre a malha quadrangular: 

AC15P247 
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Essa atividade aborda comparação através de contagem e da unidade de medida não 

convencional, que é considerada um elemento importante na construção de área enquanto 

grandeza. A distinção do ponto de Variacional também é trabalhada, pois são fornecidas duas 

figuras com mesma área e perímetro diferente. Embora a atividades apresente tais noções, 

essas se encontram após a abordagem das fórmulas e da conversão entre unidade de área. 

Em todos os quatro volumes, a grande maioria das atividades propostas na coleção AC 

trabalha simultaneamente as duas noções e exploram, apenas, o cálculo de área e perímetro 

5AC3e4P248 
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Fato não observado na coleção NP, e que se faz presente nessa atividade de AC, é a 

utilização da decomposição e recomposição. Vimos que os PCN’s recomendam essa técnica 

como instrumento na identificação de equivalência de área, porém AC apresenta a 

decomposição como um modo de calcular área de polígonos irregulares, podendo ser aplicada 

claramente na atividade acima. Além disso, percebe-se que o livro indica os ‘cortes’ a serem 

dados na figura, induzindo o aluno a realizar certos procedimentos. 

 7AC8P170  

Outro tipo de atividade, também freqüente na coleção NP e muito encontrada em AC, 

explora o cálculo de área e/ou perímetro, recorrendo ao uso de equações. Consta no enunciado 

desses exercícios alguma informação sobre o perímetro ou área ou a respeito dos lados da 

figura, sendo o retângulo a figura mais usada. Vejamos outro exemplo: “Um pedaço de 

barbante de arame de 40 cm de comprimento foi cortado em dois pedaços de comprimentos 

diferentes. Os pedaços foram usados para fazer dois quadrados que, juntos formam uma área 

de 58 cm2. Determine o comprimento em que cada pedaço foi cortado” (GIOVANNI et alii, 

2002, 8ª série, p. 97). 
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Observa-se que o domínio sobre área e perímetro torna-se um recurso para elaboração 

da(s) possível(is) equação(ões). Não observamos muitos tipos de atividades que exploram 

simultaneamente as duas noções. Vimos uma ênfase no cálculo de área e perímetro atrelado a 

resoluções de equações. Acreditamos que os exercícios da coleção não favorecem para que 

seja trabalhada, de forma ampla, a dissociação entre área e perímetro, etapa importante no 

processo de construção do conceito de área enquanto grandeza. 

Fato comum, observado nesse primeiro tipo de atividade é que as figuras ora não são 

apresentadas (apenas indicadas por nome) ora indica-se apenas as medidas de algum 

segmento: lado, altura, diagonal, etc. 

Na coleção TM2, a primeira atividade que explora área e perímetro é: 

5TM2_18e19P241 
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Os dois exercícios exploram a reflexão sobre a distinção entre área e perímetro, sob a 

ótica Variacional (BALTAR, 1996, apud BELLEMAIN & LIMA, 2002), através dos valores 

das medidas de área e perímetro de figuras sobre malha.  

Apresentamos uma atividade semelhante: 5AC15_P247, na qual o que vem de 

acréscimo são a quantidade de figuras presentes e as indagações propostas no exercício 19, 

onde o livro traz a oportunidade de mostrar aos alunos vários aspectos da distinção 

Variacional. Além disso, ao calcular a área e o perímetro de figura sobre malhas, também está 

sendo trabalho do ponto de vista topológico, visto que a área se refere aos quadradinhos e o 

perímetro aos segmentos do contorno. 

Esse tipo de atividade – cálculo de área e perímetro de figuras dispostas sobre malha – 

também é apresentado nos exercícios 5TM2_3P53 (Caderno de Atividades); 6TM2_ 36P87 e 

7TM2_23P223. Assim, observa-se que a coleção indica apresentar certa preocupação com o 

tipo de distinção citado. 

Por outro lado, o cálculo de área e perímetro das figuras é através da contagem, 

surgindo a medida, e, embora essa não seja convencional, área e perímetro estão associados a 

números que são o resultado dessa contagem. 

Após o referido exercício, a coleção apresenta o estudo sobre as áreas de triângulos e 

quadriláteros, conforme discutido anteriormente. Comentamos também sobre a presença de 

uma seção intitulada ‘Atividades envolvendo Área e Perímetro’. Essa seção é composta 

basicamente por atividades que trabalham área – nove dos dez exercícios que compõem a 

seção se referem apenas ao tema, sendo constatado somente o exercício. 
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5TM2_35P247 

Essa atividade trabalha o cálculo de área e perímetro, através da indicação de valores 

de comprimento de segmentos da figura. Esse tipo de atividade também foi visto noutros 

volumes dessa coleção. Assim, como identificado nas obras AC e NP, a coleção TM2 propõe 

vários exercícios onde área e perímetro são calculados através da resolução de equações, 

inequações e sistema de equações, conforme a atividade, a seguir:  

Visto que a coleção apresenta as fórmulas para o cálculo de áreas de triângulo e 

quadriláteros, no livro da 5ª série, observa-se que nas atividades que antecedem essa etapa 

poucos são os exercícios que exploram simultaneamente área e perímetro. Sob a luz do marco 

teórico adotado, vemos que isto pode ocasionar nos alunos dificuldades relacionadas ao 

amálgama entre esses conceitos. 

No terreno retangular ao lado o perímetro é de 78 m e a 
diferença entre as medida do comprimento e da largura 
é de 11 m. Qual é a área desse terreno? (Dante, 2005, p. 
129, 6ª série) 

X 
Y 
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Na coleção TM1, no volume da 5ª série, observamos, anteriormente, que apenas as 

fórmulas de área de quadrado e de retângulo são apresentadas, embora esse volume não 

dedique páginas exclusivas para o estudo do perímetro – fato que é observado na coleção 

TM2 – existem outras atividades que trabalham área e perímetro. Além dos exercícios: 

5TM1_14e15P236, que são idênticos ao 5TM2_18e19P241, temos 5TM1_1P232, que 

solicitam o cálculo de área e perímetro de polígonos irregulares, com lados perpendiculares;  

5TM1_12P235, que apresenta um retângulo subdividido em quadradinhos, como uma malha; 

e 5TM1_15P237, uma atividade de produção de superfícies. 

Ressaltamos que, apenas, uma das atividades que antecedem o trabalho com as 

fórmulas mencionadas, não explora o cálculo de área, ou área e perímetro através de figura 

sobre malha. Conforme dito, o cálculo usando apenas esse tipo de recurso pode favorecer uma 

associação de área, ao número, fortalecendo possíveis dificuldades relacionadas à concepção 

numérica. 

Embora essa coleção possua um capítulo, na 6ª série, destinado ao estudo de área e 

perímetro, encontramos somente quatro exercícios que abordam tais conteúdos. Assim como 

em TM2, a coleção TM1 propõe o cálculo de área e perímetro de figuras sobre malha: 

5TM1_34P246; 6TM1_68P68, 7TM1_12P231. Ressaltamos que nessa série, no capítulo 

sobre área e perímetro, é introduzida a fórmula de área do paralelogramo e, somente na 7ª 

série, são trabalhadas as demais fórmulas de área dos quadriláteros e triângulos. Além das 

atividades que remetem diretamente ao cálculo de área e perímetro, encontramos outro tipo de 

relação: 

Calcule o perímetro e a área de duas regiões quadradas, com o lado da 
segunda região medindo o dobro do lado do perímetro. Depois, responda em 
seu caderno: 

a) O que ocorre com o perímetro de uma região quadrada se dobra a medida 
do lado? 
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b) O que ocorre com a área de uma região quadrada se dobra a medida seu 
lado? (DANTE, 2004, 5ª série, p. 240) 

Esse é um tipo de exercício que aborda a distinção que intitulamos de Variacional 

Quantitativo. Encontramos outras coleções que abordam essa distinção, mas citamos TM1, 

por introduzir esse tipo de atividade antes do trabalho mais amplo com as fórmulas. Outra 

atividade semelhante encontra-se em 6TM1_52P278. 

As coleções citadas (AC, NP, TM2 e TM1) exploram, em sua maioria, o cálculo de 

área e perímetro nas atividades localizadas em etapas anteriores ao trabalho com fórmulas de 

área. Entretanto, na coleção TM1, além do exercício que aborda a distinção Variacional 

Quantitativo, relembramos o exercício 5TM1_15P237: “Desenhe em uma folha de papel 

quadriculado duas regiões retangulares diferentes, ambas com 12 cm2 de área. Assinale, em 

seguida, qual delas tem perímetro maior”.  

Sobre essa questão, são possíveis as respostas: 1cm x 12 cm, 2 cm x 6 cm, 3 cm x 4 

cm, com perímetros 26 cm, 16 cm e 14 cm, respectivamente. Nesse exemplo, é trabalhado o 

ponto de vista Variacional, pois temos figuras diversas com mesma área e diferentes 

perímetros, assim como a distinção dos pontos de vista Topológico e Computacional se fazem 

presentes, porque o aluno, ao produzir determinada figura, deverá conferir se ela satisfaz as 

condições impostas. 

Fato também observado é a diferença, segundo as considerações levantadas, entre as 

coleções TM2 e TM1. Enquanto a primeira apresenta pouca diversidade nas atividades sobre 

área e perímetro antes das fórmulas, a segunda mostra, através das atividades, outro ponto que 

distingue área de perímetro: Variacional Quantitativo e uma atividade de produção. 



156

A coleção MT propõe uma atividade semelhante a 5TM2_18e19P241, trabalhando o 

cálculo de área e perímetro de figuras sobre a malha, solicitando que o aluno escreva pares de 

figuras de acordo com as medidas de área e perímetro (IMENES & LELLIS, 2002, 5ª série p. 

188). Depois apresenta a fórmula da área do retângulo e do quadrado. 

Na seqüência, propõe atividades de classe. As primeiras atividades de casa são 

apresentadas, a seguir: 

Observa-se outro exemplo de situação de construção, agora trazido pela coleção MT. 

Nesse caso, serão construídas figuras de mesmo perímetro e áreas diferentes, usando pf e pf2

como unidades de comprimento e área, respectivamente. Relembramos que essa atividade está 
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localizada numa posição diferente da citada em TM, estando após o tratamento das fórmulas e 

antes da abordagem com unidades de medidas de área.

Portanto, a coleção MT apresenta uma situação que aborda a distinção entre área e 

perímetro, dos pontos de vista Topológico, Computacional e Dimensional, porque, além do 

aluno calcular as medidas de área e perímetro de cada retângulo, deve escrevê-las conforme 

indicado no caderno, apresentado na figura anterior. 

Nessa coleção, encontramos outras atividades de cálculo numérico de área e perímetro, 

conforme observa-se em 5MT18e19P192, com figuras sobre malha. 

5MT2P120 

Estando localizada no capítulo dedicado à proporcionalidade, essa atividade também 

aborda a distinção Variacional Quantitativa. Nessa situação, o aluno tem a possibilidade de 

estudar a existência da proporção entre o perímetro e o comprimento do lado, relação que não 

se mantém para a área. 
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Observamos que as coleções TM1 e MT trazem, além das situações de cálculos, outras 

atividades localizadas em etapas anteriores ao trabalho com fórmulas. Embora observemos 

uma quantidade pequena desse tipo de atividade nas coleções citadas, vemos um avanço, no 

sentido de apresentar aos alunos situações que abordem distinções entre área e perímetro, com 

respeito a diferentes pontos de vista. 

Por outro lado, constatamos, nas coleções AC, NP, TM2 e TM1, muitas atividades 

referentes ao cálculo de área e perímetro, embora não seja indicada, no tratamento de área 

enquanto grandeza, uma associação, nas etapas iniciais, da noção de área com número. 

Lembremos que os PCN’s também recomendam uma ampliação da competência métrica. 

Assim, podemos dizer que os livros, possivelmente, através dessas atividades, estejam 

procurando essa ampliação. 

Segundo o referencial teórico adotado, é possível supor que a freqüências dessas 

atividades de cálculo poderá favorecer erros/dificuldades no ensino da grandeza área, 

conforme citamos anteriormente. 

A primeira atividade que aborda área e perímetro, no volume da 5ª série da coleção 

MV, que se repete na série seguinte, é o cálculo dessas grandezas em figuras dispostas sobre 

malha quadrangular (p. 178-179). Outras atividades serão propostas, após a introdução das 

unidades de medida de área: cm2, m2, Km2. Relembramos que as fórmulas são exploradas na 

7ª série. Uma característica comum em todas as atividades na 5ª série é o uso de malha 

quadrangular, sendo um exercício de construção de três figuras, em cada item, com valores 

preestabelecidos de área e perímetro. 

Essa atividade de construção torna-se diferente das outras citadas em coleções 

anteriores porque na condição para construção da figura se fazem presentes os dois valores 
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das grandezas, ou seja, o aluno construirá figuras diferentes, com mesma área e perímetro, 

sendo trabalhada a dissociação das grandezas com os objetos geométricos às quais se referem: 

superfície e contorno. 

Outro exercício propõe o cálculo das figuras sobre malha. Diferentemente da primeira 

atividade, na qual o interior das figuras mostra as linhas da malha, nessa terceira, o interior 

das figuras não apresenta tais divisões. 

Nas duas últimas atividades desse volume, é trabalhada a distinção Variacional 

Quantitativa, através do cálculo. O exercício 5MV1P189 apresenta dois quadrados sobre 

malha de lados 3 e 6 unidades de comprimento, onde a medida do lado do quadrado que 

compõe a malha é uma unidade de comprimento. Em seguida, são propostas as seguintes 

perguntas: 
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Parte da Atividade 5MV1P189 e 5MV2P189 

A atividade 5MV2P189 é outro exemplo de construção de figuras, nesse caso, 

semelhantes, e observação da variação sofrida por cada grandeza. Outra atividade desse tipo é 

constatada no volume da 6ª série. 
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5MV13P234 

A distinção entre área e perímetro, do ponto de vista Variacional Quantitativo, a partir 

da observação ou construção de figuras semelhantes, é recomendada nos PCN’s, 3º ciclo (p. 

73). Além disso, consideramos importante na construção de área, enquanto grandeza, que o 

aluno tenha possibilidade de estabelecer relações entre área e perímetro. Nesse sentido, esse 

tipo de atividade possibilita o trabalho de certas conexões entre os conceitos em jogo. 

Outro tipo de atividade proposto na coleção MV é o cálculo de área e perímetro de 

figuras compostas por triângulos eqüiláteros. 
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7MV4P162  

Esse é outro tipo de atividade na qual se trabalha distinção Topológica. Observe que 

nesse exercício também está sendo trabalhada a malha triangular, na decomposição das 

figuras. Em nenhuma das coleções se observa a utilização desse tipo de malha nas atividades 

que tratam de área e perímetro. Vemos, também, que nessa atividade o cálculo é obtido 

através da contagem direta dos triângulos nas figuras. 

Na coleção MV, embora observemos tipos de atividades diferentes antes do tratamento 

das fórmulas, relembramos que apenas um exercício está localizado antes da introdução das 

unidades, mas, por outro lado, vemos que as atividades exploram como unidade o quadrado 

da malha ou um triângulo. 

Na coleção ED, constatamos, no início do capítulo sobre área e perímetro, a seguinte 

atividade: 
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A atividade propõe a comparação entre áreas e perímetros de figuras irregulares, sem a 

presença de medidas. Dessa forma, a coleção começa o trabalho propondo uma situação que 

trabalha relações entre os Quadros Geométrico e das Grandezas e, ainda, com respeito à 

distinção entre as duas noções, está sendo trabalhado o aspecto Topológico. Segundo o 

referencial teórico, esse tipo de exercício é considerado importante nas etapas iniciais da 

construção de área enquanto grandeza, pois estão sendo trabalhadas relações entre os 

conceitos, sem que seja necessária a presença das medidas. 

Relembramos que a coleção ED apresenta um texto, discutindo sobre a distinção entre 

área e perímetro, do ponto de vista Variacional (PIRES et alii, 2002, 5ª série, p. 202), que foi 

trazido no critério anterior. Na seção posterior ao texto, temos as seguintes atividades, que 

abordam área e perímetro: 
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Essa atividade reforça o tipo de distinção entre área e perímetro, apontado no texto (p. 

202). Embora seja indicada uma medida para o lado dos quadrados iniciais, onde as medidas 

das diagonais são números irracionais, novamente o aluno deverá usar alguma estratégia, 

previamente – talvez medir essa diagonal, encontrando um valor aproximado. 

Embora não tratem simultaneamente de área e perímetro, citamos na seqüência do 

livro as atividades (4 e 5), que solicitam a construção de um retângulo, na condição de que seu 

perímetro seja um valor predefinido, e a composição dos 12 pentaminós15. 

5ED6a8P204 

                                                          
15 Um pentanimó é a composição, sem justaposição, de cinco quadrados congruentes. A composição permite 
apenas que: os quadrados estejam lado a lado, coincidindo os dois pares de vértices. 
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Nas atividades de 6 a 8, temos comparação com respeito às áreas e perímetro; 6 e 7 se 

referem à comparação entre perímetros de figuras com mesma área, enquanto a atividade 8 

solicita a identificação das figuras de mesma área e, depois, a comparação de seus perímetros. 

Com respeito ao conceito de área, dizemos que nas duas primeiras, a comparação é do tipo 

estática e, na última, é dinâmica. 

Essa classificação das situações de comparação em estática e dinâmica é trazida por 

Baltar (2000). A comparação é estática quando as superfícies que terão suas áreas comparadas 

não sofrem efeito de qualquer tipo de movimento. A comparação é classificada como 

dinâmica quando as figuras sofrem efeito de alguma transformação, como rotação ou 

translação. 

Assim, observamos não apenas nessa coleção, várias situações de comparação estática. 

No entanto, trouxemos as atividades 5ED6e8P204 porque utilizam o pentanimós – não 

encontramos nas outras coleções nenhuma atividade que também explorasse esse material – e 

trabalha as peças do Tangram, comparando área e perímetro, sem a indicação do uso das 

unidades de medidas. 

O exercício 5ED5P209 também explora a construção: “Em um papel quadriculado, 

desenhe duas figuras que tenham a mesma área e perímetros diferentes e duas figuras que 

tenham o mesmo perímetro e áreas diferentes” (PIRES et alii, 2002, p. 209). 

Vimos que atividades sobre a distinção de área e perímetro, do ponto de vista 

variacional, se fazem presentes ao longo desse volume. Além disso, o seguinte exercício 

também faz referência ao ponto que denominamos Otimização. 
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5ED10P209 

Embora apresente as possíveis figuras de perímetro 20m, está implícito na pergunta 

dessa questão: dos retângulos de lado inteiro, que possuem perímetro 20u (unidade de 

comprimento), qual tem a maior área? A distinção sobre o ponto Variacional Quantitativo 

também é trabalhado no volume da 6ª série, no capítulo que trata de resolução de problemas, 

através da proporcionalidade. 

5ED3e4P194  

Esse é um exemplo em que as atividades sobre área e perímetro estão apresentadas em 

seqüência. Assim como em outras coleções, a obra ED apresenta a distinção Variacional 

Quantitativa trabalhada através de atividades de construção, medição e observação das 

variações entre área e perímetro. Conforme observado anteriormente, essa coleção não dedica 

nenhum momento ao estudo mais profundo sobre a conversão de medidas. 
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Lembrando que o estudo das fórmulas é proposto na 7ª série, segundo as atividades 

citadas, vimos que a coleção oferece várias situações diferentes, que são consideradas 

importantes no tratamento das relações entre área e perímetro. Tendo em vista que as 

atividades estão localizadas em etapas anteriores à abordagem das fórmulas, e observando-se 

que a coleção não se preocupa em abordar conversão de unidades, então, podemos afirmar 

que essa proposta possibilita que as relações entre área e perímetro sejam trabalhadas em 

etapas iniciais, o que possivelmente facilitará o processo de aprendizagem de área enquanto 

grandeza. 

3.7 – Critério 7: Manual Pedagógico 

Segundo as considerações realizadas ao longo dos critérios anteriores, a análise está 

voltada para o material proposto para o livro do aluno. Entretanto, sabe-se que no Livro do 

Professor, além desse material escrito para o estudante, existem as considerações didáticas 

sobre como complementar o trabalho docente. Em virtude da existência desse material, que 

chamaremos Manual Pedagógico (MP), esse critério busca investigar se o mesmo apresenta as 

justificativas das propostas metodológicas da coleção, em particular sobre aspectos referentes 

aos conceitos de área e perímetro. 

Na coleção Novo Praticando a Matemática (NP), o Manual do Professor é composto 

por duas partes. Na primeira, comum a todas as séries, existe um breve comentário sobre o 

ensino da matemática, a estrutura da obra e os principais temas abordados na coleção, quais 

sejam: Sistema de numeração, Números, Álgebra, Geometria, Medidas, Noções de 

matemática financeira, Estatística e Funções. Sobre as medidas, ressaltamos o seguinte 

comentário: 
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As medidas fazem parte do nosso dia-a-dia e constituem um conhecimento 
necessário nas mais variadas profissões. Além de ser um tema com 
importância social, mostra também ao aluno, com clareza, a utilidade do 
conhecimento matemático no seu cotidiano. ... É importante que todos 
vivenciem experiências concretas com medidas (MP, p. 12). 

No que foi apresentado acima, há certa confusão entre medida e a(s) grandeza(s) a que 

faz referência, priorizando o conhecimento nas medidas quando deveria ser o domínio dos 

conceitos enquanto grandezas. 

A segunda parte do manual contém: “[...] para cada Unidade, objetivos gerais e 

específicos, comentários, possibilidades de integração com outras áreas do conhecimento e 

leituras complementares” (MP, p. 15). 

Segundo o objetivo específico da Unidade 14, do volume da 5ª série: “Identificar 

grandezas como comprimento, área e volume” (p. 36), onde área está citada como exemplo de

grandeza. Não se verifica, nas orientações pedagógicas, nenhuma discussão sobre a 

organização dos conteúdos propostos pela coleção. A localização das unidades que tratam de 

área e perímetro também não é discutida. 

No volume da 5ª série encontra-se o seguinte comentário sobre a unidade 14: “O 

trabalho com medidas permeia toda a obra, em unidades específicas, conectado à geometria, 

álgebra e estudo dos números” (p. 36). De fato, vimos que há certa utilização dos conceitos de 

área e perímetro, inseridos em outros conteúdos ao longo da coleção. 

Além disso, observa-se nesse volume que as orientações do MP permanecem com 

ênfase na medida, conforme foi levantado no primeiro critério de análise, reforçado segundo o 

objetivo de “Ampliar a construção do conceito de medida, percebendo sua importância nas 

situações do cotidiano, do trabalho e das ciências” (p. 36). 
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Na 6ª série, a ênfase está voltada para o cálculo, justificando que “o cálculo de 

volumes e áreas se relaciona com a preparação para o trabalho, pois é utilizado em diversas 

profissões. Esse aspecto deve ser valorizado...” (p. 33). 

Sobre as definições apresentadas para os termos discutidos no segundo critério, não foi 

encontrado no MP nenhuma discussão sobre os significados adotados na obra. Como objetivo 

específico, proposto na 5ª série, tem-se, dentre outros: “Construir o conceito de área” (p. 36). 

Segundo o exposto, o MP revela indício de uma opção que prioriza o trabalho com as 

medidas (mais direcionada ao Quadro Numérico). De acordo com a base teórica, é uma visão 

limitada no tratamento de área enquanto grandeza, podendo favorecer ao fortalecimento de 

erros/dificuldades relativos à concepção numérica. 

Embora na 6ª série apareça como objetivo específico “Obter a fórmula para o cálculo 

da área do paralelogramo, do triângulo, do trapézio, partindo da área do retângulo” (p. 32), 

não há comentários que justifiquem certas opções tomadas no tratamento das fórmulas de 

área, como: volume escolhido para se apresentar tais expressões, bem como as demonstrações 

usadas. 

A utilização dos conceitos de área e perímetro, para o estudo de outros assuntos, ao 

longo da obra, é reforçada na forma de objetivo, em outros momentos do Manual: 

� O professor deve utilizar aplicar a radiciação em situações práticas: Dada 
a área, determinar a medida do lado (7ª série, p. 19); 

� A geometria, por meio do conceito de perímetro e de área, será uma 
grande aliada na construção de conceitos algébricos (7ª série, p. 21). 

Sobre as atividades que abordam simultaneamente os referidos conceitos, há uma 

referência, no volume da 8ª série: “Merece atenção especial do professor o trabalho com 
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previsão de resultados, que pede a estimativa da medida do lado e do perímetro de um 

quadrado a partir de sua área” (p. 16); e a sugestão da construção do gráfico de funções dos 1º 

e 2º Graus, quando observados os valores dos perímetros e das áreas, respectivamente, em 

função da variação da medida do lado do quadrado, atividade que também é recomendada 

pelos PCN’s. 

Portanto, nas orientações pedagógicas do Manual do Professor, percebe-se a ausência 

de uma discussão mais ampla sobre aspectos relacionados ao ensino/aprendizagem das 

grandezas, particularmente área e comprimento. Segundo o conteúdo desse documento, há 

uma tendência em priorizar o trabalho com o cálculo e as medidas. Essa abordagem está mais 

direcionada ao Quadro Numérico, o que, segundo nossa base teórica, é uma visão limitada no 

tratamento de área e comprimento enquanto grandezas, podendo, até, gerar nos alunos 

erros/dificuldades entre área e perímetro, favorecendo o possível aparecimento e/ou reforço 

de algumas concepções numéricas equivocadas. 

O início do Manual do Professor da coleção A + Nova Conquista da Matemática (AC) 

é composto por comentários comuns aos quatro volumes, sobre: cálculo mental, resolução de 

problemas e processo de avaliação e indica vários livros e endereços eletrônicos, onde o 

professor pode encontrar subsídios para o seu trabalho. 

No volume da 5ª série, as orientações pedagógicas apresentam, de forma bastante 

sucinta, o nome dos capítulos e seus respectivos objetivos. Nesse volume, nos capítulos 

referentes a conceitos do bloco de Números e Operações, existe uma discussão mais 

prolongada, contendo exemplos de atividades que são comentados. 
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Particularmente, nas orientações para a oitava unidade (capítulos 42 a 46) – que se 

referem a comprimento e área – destacamos as sugestões intituladas “situações 

enriquecedoras”: 

� Utilize papel quadriculado como recurso para que o aluno perceba os 
conceitos de perímetro e área. Peça que o aluno contorne um retângulo 
de lados de 3 __, 8 __ e um outro de lados de 2 __ e 12 __. Analise com 
os alunos os resultados obtidos; 

� Propor que desenhem, em papel quadriculado, um retângulo de 
área de 60    e construam uma tabela com as medidas de 
comprimento, largura, perímetro e área; 

� Fazer a mesma atividade com outras figuras planas e levar os 
alunos a refletirem sobre alguns aspectos importantes: 

� As figuras planas podem ter a mesma área e perímetros 
diferentes? 

� As figuras planas podem ter a mesma área e perímetros iguais? 
� Através da equivalência de figuras planas, apresentar a 

formalização das áreas do quadrado, retângulo, triângulo, trapézio 
e paralelogramo. O papel quadriculado é o material mais 
apropriado para visualizar a área e o perímetro das figuras.  

Embora não tenha sido constatada no livro do aluno a diversidade de atividades 

sugeridas, observa-se que essas situações são importantes nas etapas iniciais, no processo de 

construção de área enquanto grandeza. Assim, vemos que estão consoantes com o referencial 

teórico que adotamos, pois, ao iniciar o tratamento de área, fornecem oportunidades de o 

aluno refletir sobre relações entre os dois conceitos. 

Por outro lado, o MP não faz menção sobre a importância desses conceitos e nenhuma 

discussão mais prolongada sobre os conteúdos que estão sendo abordados. Consideramos 

importante que o livro esteja atento, chamando a atenção do professor para tais atividades, 

mas sente-se a ausência desse debate, até para justificar, de forma mais ampla, as escolhas 

metodológicas, realizadas ao longo desse volume. 
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Outro fato constatado é a recomendação do MP para usar papel quadriculado nas 

atividades de produção, onde o professor faça questionamentos aos alunos sobre os resultados 

apresentados. 

Em particular, nos exercícios que compõem a unidade destinada ao estudo das 

grandezas área e comprimento, conforme vimos, em sua maioria, os exercícios abordam 

cálculo de área e perímetro, e medidas. Em geral, esses exercícios têm uma única resposta 

exata, diferentemente do que está sendo proposto nas “situações enriquecedoras”. Segundo 

esse aspecto, pode-se considerar o MP como uma parte complementar. 

O fato de as recomendações estarem apenas nas “situações enriquecedoras” pode 

revelar que, de certa forma, o tratamento das noções de área e perímetro, segundo tais 

situações, não seja um fator que tenha muita relevância, em detrimento do que é trabalhado no 

livro do aluno. 

Além disso, não há sugestões de qual momento, dentro do desenvolvimento da 

unidade, seja mais oportuno para o lançamento das indagações propostas nas “situações 

enriquecedoras”, demonstrando, nesse sentido, uma conexão limitada entre o MP e o livro do 

aluno. 

No MP, observamos, também, que não há justificativas para as definições assumidas, 

o trabalho com fórmulas, a localização dos conceitos, etc. Resgatamos também que a coleção 

AC apresenta apenas dois grandes momentos no tratamento de área e perímetro, nas 5ª e 8ª 

séries. Indicando alguma definição, encontramos como um objetivo específico mencionado na 

coleção: “Associar a uma superfície um número que expressa a medida dessa superfície e que 

se denomina área” (MP, 5ª série, p. 54,). 
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Os Manuais Pedagógicos das coleções TM1 e TM2 possuem, em suas partes comuns, 

vários comentários, dentre outros, pressupostos teóricos que embasam uma maneira de 

ensinar Matemática. 

A coleção traz trecho da Lei de Diretrizes e Bases, resultados de pesquisas sobre a 

forma de ensinar matemática, algumas recomendações dos PCN’s, dentre as quais, cita “a 

competência métrica ampliando e aprofundando o conceito de medida de uma grandeza; 

utilizando, unidades adequadas de medida em cada situação e resolvendo situações-problema 

que envolvam grandezas e medidas; utilizando vários instrumentos de medida” (MP, 5ª série, 

p. 14,). 

Além disso, outros pontos são também trazidos no MP, dentre os quais: avaliação, os 

temas transversais, resolução de problemas, os recursos didáticos: calculadora, livros 

paradidáticos, jornais, vídeos, computadores, internet, jogos. Nessas considerações, os PCN’s 

são mencionados diversas vezes. 

Percebe-se que as coleções procuram mostrar que a sua proposta possui sintonia com 

as orientações dos PCN’s. O fato de a citação fazer referência à competência métrica e não 

mencionar outras recomendações, que têm proximidade do Quadro Geométrico com o 

conceito de área, revela uma possível tendência que a coleção poderá adotar. 

No MP, a parte específica de cada série não apresenta justificativas sobre as escolhas 

didáticas propostas na coleção. Os textos que compõem essa parte apresentam uma 

característica mais descritiva sobre cada unidade. Sobre as definições adotadas, trazemos o 

seguinte trecho, observado nas duas versões (DANTE, 2004; 2005): “Com o uso do 

quadriculado, o aluno é levado a construir os conceitos de perímetro e área de uma superfície 
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plana. É importante deixar claro para o aluno que a grandeza a ser medida é a superfície, e a 

sua medida, que é um número é a área associada” (2004, 5ª série, p. 96). 

No critério 2, havíamos observado o uso do termo superfície como exemplo de 

grandeza. Também foi constatado que, nessas coleções, área é a medida de uma superfície. 

Observamos que existe uma proximidade entre o que está no livro do aluno e o que foi escrito 

no MP, embora, de acordo com nossa base teórica, as definições acima podem fortalecer 

erros/dificuldades relacionadas ora com a concepção geométrica – porque se faz menção ao 

objeto geométrico superfície, quando deveria ser mencionada a grandeza área – ora com a 

concepção numérica, pois área é associada à medida, a qual consideramos apenas um número. 

No volume da 5ª série, o MP da coleção TM1 menciona que o estudo das fórmulas é 

deixado para a série seguinte, não havendo justificativas para esse fato. No volume da 7ª série, 

a coleção começa a descrição da unidade destinada ao estudo de área e perímetro, da seguinte 

forma:  

Inicialmente, desenvolvemos o conceito de perímetro de um contorno e o de 
equivalência de perímetros, chegando ao perímetro de um círculo ou 
comprimento de uma circunferência. Em seguida, retomamos o conceito de 
área e o de equivalência de áreas compondo e decompondo figuras planas. 
Os alunos são levados a descobrir que existem figuras planas que têm: 

� Perímetros iguais e áreas diferentes; 
� Perímetros e áreas diferentes; 
� Áreas iguais e perímetros diferentes; 
� Perímetros iguais e áreas iguais; (MP, 7ª série, p. 86). 

Nessa citação vemos que o perímetro é associado ao contorno, conforme também 

observado no critério 2. Embora no livro do aluno a técnica de decomposição e recomposição 

seja mencionada, não observamos exercícios que a explorem. Sobre as distinções do ponto de 

vista Variacional, citadas acima, essas são trabalhadas, conforme visto no critério 6, apenas na 
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atividade 5TM2_18e19P241 e em outro exercício semelhante – 7TM2_12P231 – ao qual o 

MP da 7ª série faz referência. Relembramos que nessa etapa, as fórmulas foram abordadas na 

série anterior. 

Na coleção TM2, o MP da 5ª série descreve como as fórmulas propostas serão 

encontradas. Conforme observado anteriormente, não verificamos, no MP das coleções TM1 

e TM2, uma discussão mais ampla a respeito da proposta das obras para o estudo dos conceito 

de área e perímetro. 

Na coleção Matemática Para Todos (MT), o MP é denominado de Assessoria 

Pedagógica. Os itens comuns aos quatro volumes abordam: Apresentação, Apresentação dos 

autores, O novo ensino de matemática, Trabalhando com esta Coleção, Avaliação, Recursos 

Didáticos, Conexões interdisciplinares, Fontes para a atuação e aperfeiçoamento; e outros 

itens que possuem as particularidades de cada volume: Desenvolvimento dos Conteúdos; 

Plano de Curso; Comentários e Respostas das Questões; Bloco de Folhas Especiais. 

Nessas considerações constam alguns comentários sobre os PCN’s, a atual tendência 

do ensino da matemática (priorizando a resolução de problemas) e avaliação. Segundo os 

autores, tais considerações estão baseadas em artigos que tratam de ensino e aprendizagem. A 

coleção afirma que sua proposta é consoante com esses documentos. Assim, percebe-se nos 

autores uma possível preocupação com as discussões sobre o ensino da Matemática. 

Conforme o MP, “O livro está dividido em capítulos. Estes estão subdivididos em 

itens. O item é uma unidade fundamental e cada um pode ser trabalhado em sala de aula 

seguindo um roteiro padrão” (MP, p. 11). Não observamos nenhum comentário no MP que 

justificasse a localização dos conceitos de área e perímetro dentro do universo da obra. 
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Também não encontramos nenhuma discussão sobre algum resultado de pesquisa referente 

aos conceitos. 

Sobre a presença dos conteúdos ao longo da coleção, a obra explicita que, de fato, a 

proposta de organização baseia-se num currículo em espiral, conforme se havia observado: 

... os autores mantiveram a organização dos conteúdos nas séries de acordo 
com escolhas orientadas pelo currículo em espiral, ou seja, todas as idéias 
centrais são retomadas várias vezes, no mesmo volume ou nos seguintes, 
mas de forma mais aprofundada ou relacionadas a novos conteúdos. Isto 
permite ao aluno ter várias oportunidades em diversos momentos, 
respeitando-se as diferenças de tempo e ritmo que são características de 
qualquer sala de aula (AP, p. 3). 

Nesse sentido, o conceito de área, dentre outros trazidos na coleção, é considerado 

uma idéia central, pois é trabalhado ao longo da obra, justificando o fato de todos os volumes 

possuírem capítulo dedicado ao tema. Apesar desse status, não se observa nenhuma discussão 

mais ampla sobre o referido conceito. Lembremos que no livro do aluno não há item 

destinado ao estudo do conceito de perímetro, assim como não existe no MP nenhum 

comentário sobre este fato. 

Embora haja vários itens dedicados apenas ao estudo de área e nenhum para o conceito 

de perímetro, observou-se a presença de várias questões que abordavam simultaneamente os 

dois conceitos, com uma possível justificativa: “Nesta coleção, as noções de área e perímetro 

começaram a ser trabalhadas já no primeiro ciclo. A aplicação conjunta dos dois conceitos 

deve ser recebida com naturalidade,...” (MP, p. 46). Relembramos que nos resultados de 

Perrot (1998), a confusão entre área e perímetro pode ser gerada porque os conceitos são 

estudados num mesmo tempo didático. 
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Outro ponto observado foi o dicionário que, segundo o MP, não pretende expor 

definições puras: “Nosso objetivo é explicar os conceitos num nível adequado ao jovem 

aluno” (MP, p. 13). Não menciona o porquê de certos significados estarem presentes apenas 

nessa parte do livro, conforme observamos. Segundo os autores: “A matemática tem um 

vocabulário próprio, cujo domínio é um passo em direção à aprendizagem. Por isso, a coleção 

oferece a seção Dicionário” (MP, p. 13). 

Sobre a localização de um estudo mais aprofundado das fórmulas, na 7ª série, e da 

utilização, nas séries anteriores, da técnica de decomposição e recomposição para determinar 

área, a coleção propõe o seguinte questionamento: “Que sentido formativo têm tais fórmulas 

se alunos de 5ª série não entendem de onde elas surgiram?” (MP, 5ª série, p. 46), 

complementando que a técnica usada desenvolve a criatividade e a percepção geométrica. 

Assim, a coleção indica certa preocupação no tratamento com as fórmulas, onde a sua 

construção sólida pode favorecer a superação de erros relacionados à distinção computacional 

ou até ao uso indevido dessas expressões, como citamos na base teórica, na extensão da 

fórmula do retângulo para o paralelogramo. 

A respeito das questões destacadas no critério anterior, não há referência no MP sobre 

essas atividades. Embora seja observada a existência de questões que tratam simultaneamente 

de área e perímetro, o livro não fornece nenhum comentário sobre as relações entre tais 

conceitos. 

No Manual do Professor da coleção Matemática na Vida e na Escola (MV) existem 

breves discussões sobre os pressupostos teóricos que permeiam a obra, trazendo trechos de 

textos científicos sobre certos temas, principalmente nos volumes das 5ª e 6ª séries. 
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Nos breves momentos de discussão, encontram-se indícios que revelam as opções 

presentes na coleção com respeito à presença do conceito de área, ao longo da coleção. Por 

exemplo: 

Alguns temas são trabalhados mais de uma vez, na mesma série, ou 
retomados em séries seguintes, a fim de possibilitar que o aluno amadureça o 
conhecimento ao longo de seu aprendizado, revendo os assuntos sob 
diferentes ângulos, ampliando-os, e levando-se em consideração as etapas do 
desenvolvimento do jovem dessa faixa etária. 

Por exemplo, no tema Grandezas e Medidas, o assunto área é abordado na 5ª 
série por meio de atividades que favorecem a percepção da conservação de 
área e o cálculo da área de figuras planas, utilizando-se unidades de medidas 
padronizadas ou não. O assunto é desenvolvido gradativamente até a 8ª série, 
atingindo-se a formalização e chegando-se ao cálculo das áreas dos poliedros 
(p. 5). 

No volume da 5ª série, nas observações sobre a unidade que aborda o conceito de área, 

o MP traz um texto que assume um papel importante, pois contém justificativas e bases 

teóricas que levaram as autoras a escolher tal proposta para o referido conceito. Por exemplo, 

sobre os significados dos termos: 

Área, tal como comprimento, volume e massa, é uma grandeza, cuja 
definição escapa aos objetivos desse trabalho. A área pode ser vista comum 
atributo a uma classe de superfícies, que pode ser comparado de uma 
superfície para outra e, portanto, pode ser medido.

É por meio do trabalho de comparação entre áreas que os alunos constroem 
esse conceito. Não precisa nem se deve defini-lo (p. 17). 

Embora a citação considere área como grandeza, lembremos que a definição trazida no 

livro da 5ª série está mais próxima de reforçar conhecimentos relacionados à concepção 

numérica, existindo certo distanciamento, nesse sentido, entre as considerações do MP e do 

livro do aluno. Observemos, também, que o texto trazido pela coleção MV assume significado 

para área e grandeza consoante com a base teórica desta pesquisa. 
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O fato de o estudo das fórmulas não ser proposto na 5ª série, pode ser justificado 

através de outro trecho do texto ora mencionado: 

O trabalho com áreas (conceituação e medida) deve seguir as quatro etapas 
abaixo discriminadas: 

1. Comparação de diversas áreas, independentemente de forma, sem 
preocupação com medida, para verificar ou possibilitar a aquisição da 
conservação da área; 

2. Medidas de áreas com diversas unidades; início da correspondência entre 
áreas e números e a relatividade dessa correspondência; 

3. Medida de áreas de figuras simples, utilizando o quadrado unitário como 
unidade, estimativa; 

4. Estabelecimento e utilização das fórmulas das áreas das figuras 
geométricas planas mais simples (TINOCO, apud PORTELA et alii, 
2002, p. 14). 

Observa-se que existe uma preocupação no MP em abordar vários procedimentos 

antes do estudo das fórmulas. Na análise do critério anterior, observamos certo cuidado da 

coleção em abordar os aspetos conceituais da grandeza área. 

Sobre a presença de atividades que abordam simultaneamente os dois conceitos, o MP 

da 6ª série traz: 

[...], para que o aluno compreenda mais consistentemente o conceito de área 
e perímetro e não estabeleça falsas relações entre essas noções, propomos 
atividades em que o aluno é levado a fazer comparações entre figuras, tanto 
em relações às suas áreas quanto em relação aos seus perímetros (p. 14). 

De fato, constatamos diferentes tipos de relações entre área e perímetro sendo 

trabalhadas ao longo da coleção, nas atividades que antecederam o tratamento das fórmulas. O 

manual do professor é composto ainda de textos para reflexão, que abordam: álgebra e seus 

significados; cálculo mental; os níveis de desenvolvimento do raciocínio em Geometria 
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segundo a teoria de Van Hiele (os mesmos nos quatro volumes). O MP acrescenta sugestões 

de leitura, de sites; e respostas de algumas atividades. 

Constata-se, nessa coleção, que o MP traz subsídios que discutem o tratamento da 

noção de área apresentada na obra. 

Outro manual no qual se encontra uma discussão mais ampla sobre o trabalho dos 

conceitos de área e perímetro está na coleção ED, onde os comentários sobre a unidade que 

trata dos conceitos é iniciada comentando que erros dos alunos relacionados com a distinção 

Variacional podem ser provocados pela abordagem das noções envolvidas, em momentos 

diferentes “... quando comparam dois polígonos e concluem que a figura de maior área tem 

necessariamente maior perímetro,... Uma das possíveis explicações para essa confusão é que 

os alunos raramente deparam com situações-problema em que as duas noções estejam 

presentes simultaneamente” (MP, p. 46). 

Relembramos que essa postura também é adotada pelos PCN’s (1998), que possuem 

um ponto de vista diferente do que afirma Perrot (1998). Percebe-se que a coleção está 

preocupada com esse tipo de distinção. Esse trecho também justifica porque, no volume da 5ª 

série, a coleção propõe o estudo das noções área e perímetro nas atividades, sem dedicar 

páginas exclusivas para perímetro. 

O trabalho com fórmulas também é comentado: “A experiência tem mostrado que os 

alunos que aprendem fórmulas mecanicamente costumam empregá-las de forma também 

mecânica, e assim acabam obtendo resultados que não são capazes de analisar e avaliar, além 

de as esquecerem rapidamente” (MP, p. 46). Assim, a coleção afirma que o trabalho com a 

noção de área deva favorecer ao estabelecimento das relações pertinentes. Acrescentam que o 
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cálculo de área, através das técnicas de decomposição/recomposição, contagem de 

quadradinhos e aproximação são possíveis situações onde se fazem presentes as relações. 

A coleção também chama a atenção para: “Uma das finalidades das atividades 

propostas é que os alunos percebam que o perímetro não é uma medida exclusiva dos 

polígonos, mas também de contornos de figuras arredondadas, em particular de figuras 

circulares” (MP, p. 47). No terceiro critério, observamos que a coleção explora muitas 

atividades com polígonos irregulares e não poligonais irregulares, para o conceito de área. 

Sobre a definição dos termos, podemos observar que no MP há o seguinte comentário: 

“Na seção ‘É preciso saber’, o texto permite ampliar a discussão sobre a distinção entre os 

termos superfície e área, sendo este último a denominação de uma medida referente à 

grandeza superfície” (MP, p. 47). Observamos que, embora haja uma preocupação em abordar 

situações que trabalhem a distinção entre superfície e área, considerada na base teórica passo 

importante na superação de erros/dificuldades relacionadas à concepção geométrica, os 

termos área e superfície são tomados como sinônimos. 

A citação anterior indica, para essa coleção, qual a medida representada pelo par: 

número e unidade de medida. Essa noção pode ser entendida também pela definição 

apresentada no volume da 7ª série “Área é o nome dado à medida de uma superfície plana” 

(MP, p. 37), reforçando que se a coleção assumir a representação da medida através do par, 

então, área será também representada desse modo. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

LIMITAÇÃO: Apenas com a análise de LD não poderemos encontrar indícios que 

reforcem ou refutem a possibilidade dessa organização dos conceitos de área e perímetro 

provocar no aluno confusões entre as duas noções. 

Este trabalho está inserido dentro do conjunto de pesquisas com foco nas grandezas 

geométricas. Sobre este tema, é observado que, no âmbito acadêmico, há uma crescente 

atenção, nos diversos Centros Acadêmicos brasileiros, em realizar estudos que tratem dos 

aspectos relativos ao ensino e aprendizagem das grandezas geométricas, sendo citado, como 

exemplo, o grupo de pesquisas Pró-Grandezas: ensino-aprendizagem de grandezas e medidas, 

formado, desde 1999, neste Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade 

Federal de Pernambuco.

As recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1997; 

1998) também refletem uma tendência de mudança sobre o ensino das grandezas geométricas, 

ao proporem uma organização dos conteúdos matemáticos, trabalhados no Ensino 

Fundamental, em 4 blocos: Números e Operações; Espaço e Forma; Grandezas e Medidas; 

Tratamento de Informação (p.54-55). 
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Associada às recomendações dos PCN’s (BRASIL, 1998), no âmbito escolar, o Livro 

Didático (LD) é um instrumento de transmissão de conhecimento que, em virtude de ser 

editado para certo nível escolar, deve atender a critérios mínimos (BRASIL, 1998; 2001; 

2004). Além disso, esse é um exemplo de material disponível em todas as escolas e, por se 

caracterizar em vários momentos, como única opção do professor, há acentuado interesse em 

realizar pesquisas que tenham relação direta com o livro didático. 

Na revisão de literatura, realizamos um levantamento de pesquisas que abordaram o 

ensino e aprendizagem das noções de área e comprimento. Nesses trabalhos, foram 

evidenciados erros/dificuldades presentes nos alunos quando resolvem problemas sobre o 

referido tema.  

Trouxemos alguns resultados de pesquisas com alunos franceses – com nível de 

escolaridade equivalente aos 2º e 3º ciclos do Brasil – que foram analisados por Douady & 

Perrin-Glorian (1989) e, outros, com estudantes brasileiros – em diversos níveis de 

escolaridade, do 2º ao 4º ciclo e com alunos de graduação de Pedagogia dos 2º e 8º períodos – 

que indicam alguns resultados convergentes aos apresentados nas pesquisas francesas. 

Escolhemos, como base teórica, a proposta de Régine Douady e Marie-Jeanne Perrin-

Glorian, que consideram o conceito de área enquanto grandeza. Essas pesquisadoras 

analisaram os freqüentes erros/dificuldades dos alunos franceses e afirmaram que algumas 

dificuldades estão ligadas ao tratamento dos problemas de área, feito pelos alunos, ora 

associando área à superfície, ora apenas ao número.

Assim, com o objetivo de descrever os erros/dificuldades detectados, as pesquisadoras 

denominaram essas associações, ora apenas a números ora a superfícies, de ‘concepções’, as 

quais são apresentadas como modelo explicativo dessas dificuldades. Para o conceito de área 
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elas são classificadas em dois pólos: concepção forma ou geométrica e concepção número ou 

numérica. 

Assim, concepção geométrica é aquela na qual o aluno acredita que a área é a própria 

superfície. Dessa forma, ele transfere para a noção de área todas as características presentes 

nesse objeto geométrico. Por exemplo: o aluno passa a achar que figuras não congruentes 

possuem área diferentes. Por outro lado, a concepção numérica é a associação restrita 

realizada pelo aluno, pensando que área é o número. Nessas situações o estudante tem 

dificuldade de aceitar que a mesma figura possa ter medidas de área diferentes. 

Douady & Perrin-Glorian (1989) observaram também que os alunos confundem as 

noções de área e perímetro, acreditando, por exemplo, que, se o perímetro de uma superfície 

for alterado, a sua área também, e vice-versa. As confusões entre área e perímetro não se 

limitam apenas a esse tipo de exemplo. 

Procurando trazer outros resultados sobre a dissociação entre área e perímetro, 

encontramos em Baltar (1996, apud BELLEMAIN & LIMA, 2002) quatro pontos de vista, 

nos quais podemos distinguir área e perímetro, quais sejam: topológico, variacional, 

dimensional e computacional, aos quais acrescentamos: Variacional Quantitativo e 

Otimização. 

Após procurar descrever os erros/dificuldades nos alunos, a análise realizada pelas 

pesquisadoras possibilitou uma proposta em distinguir o conceito de área, segundo três 

quadros: Geométrico (constituído pelas superfícies planas), Numérico (composto pelos 

números reais não negativos), das Grandezas (onde se fazem presentes as classes de 

equivalência de superfícies com respeito à área). Douady & Perrin-Glorian (1989) 

conceberam uma engenharia didática com base em duas hipóteses: 
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� 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 as diferentes grandezas em jogo, ou seja, à 
indissociabilidade entre área e perímetro. (BELLEMAIN & LIMA, p. 
29). 

Segundo essas autoras, a abordagem da noção de área enquanto grandeza é uma 

proposta inserida numa perspectiva de apresentar atividades aos alunos, com o objetivo de 

superação dos erros/dificuldades relacionados às concepções, ou seja, possibilitar que os 

estudantes dissociem área de superfície, trabalhando, por exemplo, comparações de áreas ou 

ordenação de áreas sem medidas. Também se faz necessário dissociar área de número, por 

exemplo, através do cálculo de área da mesma figura, com unidades de medidas diferentes. 

As autoras adotaram uma postura em considerar que o conceito de área como uma 

grandeza constitui-se como elemento de ligação entre as superfícies e os números. Observe 

ainda que, tomando a segunda hipótese, as autoras procuram adiar um pouco as atividades que 

se façam presentes as medidas. 

O modelo teórico, análogo ao proposto para o conceito de área, foi considerado para a 

noção de perímetro, com as concepções geométrica (associação do perímetro ao contorno), 

numérica (perímetro é o número) e a distinção, segundo os quadros: Geométrico (formado 

pelos contornos das superfícies planas), Numérico (composto igualmente pelos números reais 

não negativos) e das Grandezas (classes de equivalência de contornos com mesmo 

comprimento). 

Na fundamentação teórica realizamos, também, uma breve discussão sobre o Livro 

Didático. Foram levantados vários pontos de vista, de diversos autores, sobre esse material. 

Nesses trabalhos, fato unânime é reconhecer a forte presença do LD nas escolas, pois 
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atualmente é um exemplo de material escolar existente nas escolas do país como um todo, 

independente da localização, estrutura física disponível, etc. Neste trabalho, consideramos que 

o LD não deva ser o único recurso utilizado pelo docente, mas, sim, que seja uma opção a 

mais de material à disposição do professor, em sua prática escolar. 

Embora seja observada a grande presença dos LD’s no âmbito escolar, a formação do 

professor tem forte influência na escolha e utilização desse material. Assim, fica estabelecida 

uma das limitações desta pesquisa, visto que o trabalho desenvolvido é o de analisar o LD, 

através do quê, não podemos concluir qual a influência no aprendizado do aluno. Por outro 

lado, propomos, como possível investigação, pesquisar a utilização dos livros de matemática 

pelos professores. 

Em virtude da importância dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 

1997; 1998), como documento que sugere as recomendações para nortear o Ensino 

Fundamental do país, realizamos uma breve análise do tratamento dado às grandezas, por esse 

documento, em particular área e perímetro. Observa-se a importância atribuída às Grandezas e 

Medidas, como elos entre outros conceitos da Matemática – para a ampliação da noção de 

número, potência, fração, congruência, semelhança, etc – assim como, também, ressaltada a 

relevância das medidas nas práticas sociais. 

Nos PCN’s, a partir do 2º ciclo, encontramos recomendações que podem fornecer 

subsídios para atividades que tenham por objetivo a construção das noções de área e 

perímetro, enquanto grandezas. Por exemplo: a identificação de características nas figuras 

planas, através da decomposição e recomposição. 

Por outro lado, constatam-se outras recomendações que, embora sejam importantes, 

acreditamos que são colocadas numa etapa inadequada. Exemplo: no 2º ciclo, há uma 
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preocupação em ampliar o conceito de medida, como conteúdo conceitual e procedimental, 

dentre os quais: “Estabelecimento das relações entre unidades usuais de medidas de uma 

mesma grandeza” (p. 90). Embora consideremos que a abordagem desse aspecto é importante 

na construção do conceito de grandeza, segundo o nosso marco teórico, o momento de 

trabalhar medida deve ser numa etapa intermediária, não sendo apresentada como uma das 

etapas iniciais. 

A relevância das Grandezas e Medidas no contexto social é trazida nos Parâmetros, 

assim como indicações do trabalho de área e perímetro no tratamento de outros conceitos – 

sentido à operação de multiplicação, potências, representação geométrica das frações. Em 

particular, as relações entre área e perímetro são exemplificadas, no trabalho, com semelhança 

e construção de gráfico. 

Embora área e perímetro tenham sua importância explorada noutros conceitos, ocorre 

nos PCN’s que as expressões área e superfície são usadas como sinônimos. Do ponto de vista 

do marco teórico, há uma confusão entre o objeto geométrico (superfície) e a grandeza que se 

quer mencionar – área. Outro ponto considerado relevante trata-se de que, apenas no 4º ciclo, 

é indicado o trabalho com as fórmulas de cálculo de área. 

Observadas pesquisas que traziam erros/dificuldades presentes nos alunos ao 

resolverem questões sobre área, a importância do Livro Didático como exemplo de material 

amplamente disponível aos professores, e discutidas as considerações a respeito das 

recomendações dos PCN’s para o conceito de área e perímetro, sob a luz do referencial 

teórico adotado, começamos a nos questionar sobre como os conceitos área e perímetro estão 

sendo tratados nas coleções de Matemática. Buscando delimitar o objeto de pesquisa, 

propomos, como objetivo desta investigação, analisar as relações entre área e perímetro, em 

livros didáticos de 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. 
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Analisamos as seguintes coleções: 

Autor Título da Coleção Outras Informações Sigla 

Giovanni, Castrucci 
& Giovanni Jr. 

A Conquista da 
Matemática: 

A + Nova 

Ed. FTD, 
São Paulo, 2002. 

CM 

Pires, Curi 
& Pietropaolo 

Educação 
Matemática 

Atual editora/Ed. 
Saraiva, São Paulo, 2002.

ED 

Portela et alii
Matemática na Vida e 

na Escola 
Ed. do Brasil, São Paulo, 

2002. 
MV 

Imenes & Lellis 
Matemática Para 

Todos 
Ed. Scipione, 

São Paulo, 2002. 
MT 

Andrini 
& Vasconcelos 

Novo Praticando a 
Matemática 

Ed. do Brasil, 
São Paulo, 2002. 

NP 

Ed. Ática, 
São Paulo, 2004 

TM1 
Dante, L. R. Tudo é Matemática 

Ed. Ática,  
São Paulo, 2005 

TM2 

Embora tenhamos realizado levantamento sobre as escolhas das coleções de 

Matemática nas escolas de Pernambuco, através de consulta ao site do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Escolar (FNDE) – Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), não 

podemos afirmar qual parcela do universo das coleções utilizadas no Estado, elas (as coleções 

analisadas) representam. Para tanto, seria necessário recorrer a métodos estatísticos, porém, 

tais ferramentas não foram usadas nesta pesquisa. 

Além da consulta ao site citado, outros fatores influenciaram na escolha das coleções a 

serem analisadas: o histórico das avaliações anteriores das coleções (MT e MV), as resenhas 

da avaliação do Guia Nacional do Livro Didático 2005 (BRASIL, 2004) (ED); o gosto 

acentuado de vários professores – observado através de conversas informais – por coleções 

conhecidas há muitos anos (AC, NP). A coleção TM1 foi escolhida por ser adotada nos 

grandes municípios da região Metropolitana e TM2, por ser a edição mais recente desse autor 

que, embora não seja adotado nas escolas, tampouco avaliada, mesmo assim, em virtude  da 

disponibilidade desse material junto à editora, optamos por analisá-la. 
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Outra restrição deste trabalho é observada na quantidade de coleções analisadas, visto 

que, dentre 7 delas, 6 foram aprovadas no Guia 2005 (BRASIL, 2004). Portanto, indicamos 

que outras pesquisas tomem critérios análogos aos formulados neste trabalho e se debrucem 

noutras coleções. 

Para nortear a análise, elaboramos os seguintes critérios: 

�Localização das unidades específicas para o estudo de área e perímetro; 

�As definições adotadas para os termos: superfície, contorno, grandeza, medir, 

medida, superfície plana, Área e Perímetro; 

�Os tipos de figuras utilizadas nas atividades que tratam de área perímetro; 

�O tratamento dado às fórmulas e às unidades de medidas; 

�A disposição em que os conceitos de área e perímetro são explorados: 

separadamente, seguidamente ou simultaneamente; 

�Aspectos conceituais que estão sendo explorados nas atividades que abordam 

simultaneamente área e perímetro; 

�As considerações trazidas no Manual Pedagógico justificam as escolhas 

didáticas realizadas no tratamento de área e perímetro, ao longo dos quatro 

volumes. 

Sobre os resultados da análise, observamos, inicialmente, que as coleções exploram, 

com variada freqüência, o cálculo de área e perímetro no tratamento de outros conteúdos: 

potências, cálculo numérico, cálculos algébricos, teorema de Pitágoras. Conforme levantado 

por Silva (2004), a grandeza área se apresenta com maior predominância nas atividades sobre 

frações de quantidade contínua. Também observamos nas coleções analisadas uma grande 

utilização de retângulos, círculos e polígonos regulares na representação geométrica de 
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frações. Para que se tenha melhor detalhamento, os dados levantados neste trabalho não levam 

em consideração atividades relacionadas às representações de frações. 

Quanto à localização das unidades que tratam explicitamente das noções de área e 

perímetro, vimos que apenas três das sete coleções apresentam capítulos exclusivos nos  

quatro volumes. Portanto, tendo em vista que as coleções atribuem certa importância às 

noções de área e perímetro, como suporte no tratamento de outros conteúdos, lançamos a 

seguinte questão: O trabalho destinado exclusivamente a tais conceitos cumpre essa função? 

Supondo uma divisão dos volumes em quatro partes iguais – como se fossem as 

unidades escolares – os capítulos destinados à área e perímetro estariam no último quarto, em 

quinze dos vinte e quatro volumes que possuem capítulos exclusivos ao estudo desses 

conceitos. Isso evidencia uma discreta mudança nas coleções, no sentido de propor a 

abordagem dessas noções localizando-as mais próximo do ‘meio’ de determinados volumes, 

fato que não se estende aos demais volumes daquela coleção. 

Nas definições adotadas pelas coleções, constatamos a utilização incorreta de alguns 

termos, de acordo com o referencial adotado neste trabalho. 

Assim como visto nos PCN’s, algumas obras também citam superfície como exemplo 

de grandeza, pois muitas coleções assumem que, ao medir, estamos comparando superfície, 

quando, na verdade, a comparação é entre as áreas das superfícies: unitária e a outra. 

As coleções que apresentaram uma definição para grandeza disseram que grandeza é 

tudo aquilo que pode ser medido. Isso indica que no tratamento dessas noções pode prevalecer 

o aspecto numérico, fortalecendo possíveis erros gerados pela concepção numérica. Nesse 

sentido, a noção de área surge definida como medida de superfície, enquanto que perímetro é 
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conceituado como sendo a medida do comprimento do contorno, reforçando, assim, o aspecto 

numérico. 

Segundo nossa análise, essas inadequações ocorrem porque as coleções assumem que 

a medida deve ser expressa por um número, seguido da unidade de medida. Isso apresenta 

outra inadequação com nossas escolhas teóricas, pois consideramos medida como sendo 

apenas o número e que uma grandeza deve ser expressa pelo número (que é a medida) e a 

unidade de medida. 

Assim, observamos que algumas coleções expressam medida da mesma forma que 

expressamos a grandeza, a qual é considerada um atributo presente nas figuras ou objetos. 

Esse atributo pode ser, ou não, mensurável, diferentemente do que está presente nas coleções 

que associam sempre grandeza a algo passível de mensuração. 

Com respeito à unidade de medida, observamos que algumas coleções abordam 

unidades de medidas não convencionais, principalmente sobre malhas quadrangulares. 

Entretanto, cinco das sete obras analisadas realizam, logo no primeiro momento em que 

abordam área e perímetro, associação entre a unidade de medida metro quadrado e o quadrado 

de lado 1m (um metro) e não ressaltam a dissociação entre unidade de medida e superfície 

unitária. Nesse sentido, quatro das sete coleções abordam, nessa primeira etapa, atividades 

que privilegiam cálculos de área e perímetro. 

Em virtude dessa preferência pelas atividades de cálculos, as fórmulas são 

apresentadas, em cinco das sete coleções, na 5ª série. Embora também seja apresentado o 

cálculo de áreas através da decomposição e recomposição. Essa técnica é explorada apenas 

em duas coleções, nas quais as fórmulas são sistematizadas apenas na 7ª série, após o trabalho 

com adição e multiplicação algébrica. 
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Nas atividades que abordam área e perímetro, com exceção daquelas presentes no 

tratamento de frações, potências e cálculo algébrico, o tipo de figura explorado com maior 

freqüência é o retângulo – com base maior que a altura. Em seguida, o quadrado, o triângulo 

retângulo e o paralelogramo inclinado para direita são as mais exploradas. Algumas coleções 

apresentam basicamente triângulos e quadriláteros. 

Embora, se tenha observado inadequações do ponto de vista da base teórica, nas 

coleções, e, também, que algumas obras não apresentam diversidade com respeito aos tipos de 

figuras usadas, constatamos atividades que podem contribuir tanto para a construção dos 

conceitos de área e perímetro, enquanto grandezas, quanto para a dissociação entre essas 

noções. Tais atividades abordam, de forma geral, situações nas quais os alunos têm a 

possibilidade de distinguir área e perímetro, principalmente segundo os pontos topológicos, 

variacional e variacional quantitativo, sendo ainda pouco freqüentes atividades que não 

abordem aspectos do quadro numérico, como, por exemplo, ordenação através da comparação 

entre áreas (ou perímetro), comparação sem medição.

Desses podemos destacar, como um ponto explorado nas coleções, o variacional e o 

variacional quantitativo, através da construção de tabelas e gráficos, tendo sempre presente o 

aspecto numérico, com forte predominância. 

Acreditamos que tanto os manuais pedagógicos, por serem, um material complementar 

que objetiva auxiliar a utilização do livro pelo professor, quanto os cadernos suplementares de 

atividades (duas das sete coleções possuem esses cadernos) não fornecem subsídios 

suficientes que justifiquem muitas das opções metodológicas adotadas nas obras, sendo 

constado também que algumas coleções usam superfície como exemplo de grandeza. 
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ANEXO 1: ATIVIDADE – Utilizada por Melo (2003) 

Observe as figuras abaixo e responda às perguntas seguintes de cada item: 

   A 

   B 

   C 

   D 

  

Item 1. 

a) Qual(is) a(s) figuras de maior área?_______________________________________ 

b) Qual(is) a(s) figuras de menor área?_______________________________________ 

c) Há figura(s) com mesma área? Quais?_____________________________________ 

d) Justifique suas respostas no quadro abaixo, explicando como você resolveu e que 

instrumentos utilizou: 

Item 2. 

a) Qual(is) a(s) figuras de maior perímetro?______________________________________ 

b) Qual(is) a(s) figuras de menor perímetro?_____________________________________ 
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c) Há figura(s) com mesmo perímetro? Quais?____________________________________ 

d)Justifique suas respostas no quadro abaixo, explicando como você resolveu e que 

instrumentos utilizou: 
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ANEXO 2 - RESULTADO DA AVALIAÇÃO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO 

DIDÁTICO – PNLD 

PNLD 2005 

Autor(es) Título da Coleção 

José Ruy Giovanni et alii A Conquista da Matemática: A + Nova 

José Ruy Giovanni & Eduardo Parente Aprendendo Matemática Novo 

Roberto Matsubara & Ariovaldo A. Zaniratto Big Mat – Matemática: História, Evolução, 

Conscientização 

Célia C. Pires, Edda Curi & Ruy Pietropaolo Educação Matemática 

Cláudia M. Tossato et alii Idéias & Relações 

Juliana Sosso et alii Mais Matemática 

Clélia Maria Martins Isolani et alii Matemática 

Wagner Lannes & Rodrigo Lannes Matemática 

Gelson Iezzi, et alii Matemática e Realidade 

Ângela Vidigal et alii Matemática e Você 

Scipione Di Pierro Neto & Elizabeth Soares Matemática em Atividades 

Adilson longen Matemática em Movimento 

Antônio José Lopes Bigode Matemática Hoje é Feita Assim 

Iracema Mori & Dulce Satiko Onaga Matemática Idéias e Desafios 

Marília R. Centurión et alii Matemática na Medida Certa 

Ana Lúcia G. B. Rego et alii Matemática na Vida e na Escola 

Walter Spinelli & Maria Helena S. de Souza Matemática Oficina de Conceitos 

Luiz M. P. Imenes & Marcelo C. T. Lellis Matemática para Todos 

José Ruy Giovanni & José Ruy Giovanni Jr. Matemática Pensar e Descobrir: O + Novo 

Oscar Guelli Matemática Uma Aventura do Pensamento 

Álvaro Andrini et ali Novo Praticando a Matemática 

Aparecida B. dos S. Silva et alii PROMAT Projeto Oficina de Matemática 

Luiz Roberto Dante Tudo é Matemática 

Obs.: As coleções foram dispostas em ordem alfabética 
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ANEXO 3   

LOCALIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS/SEÇÕES QUE TRATAM  
DE ÁREA E PERÍMETRO 

Foi elaborada uma tabela, apresentada por coleção, onde são indicados os seguintes 

dados, listados para cada volume: 

� Nome da coleção; 

� Cap.: Quantidade de capítulos que compõe o referido volume (vol.); 

� Cap. G. e M.: Ordinal(is) indicando o(s) capítulo(s) que trata(m) de conteúdos 

pertencentes ao Bloco das Grandezas e Medidas;  

� Pág.: Número de páginas. Essa numeração se estende até o fim do último capítulo, 

sem incluir: a bibliografia da coleção, o glossário, os projetos temáticos, respostas dos 

exercícios, etc; 

� Pág. G. e M.: Intervalo de páginas que abordam conceitos do Bloco Grandeza e 

Medidas; 

� Pág. Perímetro: Intervalo de páginas que tratam apenas do conceito de perímetro; 

� Pág. Área: Intervalo de páginas que abordam apenas o conceito de área de figuras 

planas; 

Nas colunas que indicam o intervalo, será informada, ao lado, entre parênteses, a 

quantidade de páginas daquele intervalo. 

Das coleções analisadas, A + Nova Conquista da Matemática – AC (GIOVANNI et 

alii, 2002) – propõe uma divisão em Unidades, as quais são subdivididas em capítulos, que 

recebem numeração contínua até o final do volume Assim, a coluna capítulo, nessa coleção, 

indicará essa quantidade de subdivisões; por isso, o valor numérico é maior do que o indicado 

em outras coleções. 
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COLEÇÃO: A + Nova Conquista da Matemática - AC 

Vol. Cap. Cap. G. e M. Pág. Pág. G. e M. Pág. Perímetro Pág. Área 

5ª 53 42º a 53º 277 224 - 277 (54) 232 - 233 (2) 234 - 253 (20) 

6ª 60 --------- 297 ----------- ----------------- ----------------- 

7ª 56 33º 321 223 - 224 (2) 223 - 224 (2) ----------------- 

8ª 56 53º e 54º 331 283 - 315 (33) 283 - 291 (9) 
281 - 282 (2);  
292 - 315 (23) 

COLEÇÃO: Educação Matemática - ED 

Vol. Cap. Cap. G. e M. Pág. Pág. G. e M. Pág. Perímetro Pág. Área 

5ª 20 
4º 

11º 
19ª 

219 
40 - 49 (10); 

114 - 123 (10) 
198 - 209 ( 10)

200 - 209 
(10) 

200 - 209 
(10) 

6ª 20 
7º 

16º 
229 

78 -87 (10); 
176 - 185 (10) 

------------- ------------- 

7ª 20 
10º 
19º 

233 
116 - 129 (14);
214 - 223 (10) 

116 e 129 
(2) 

116 - 129 
(14) 

8ª 22 
16º 
22º 

269 
184 - 195 (12) 
258 - 269 (12) 

------------- 
184 - 188 

(5) 

COLEÇÃO: Matemática para Todos - MT 

Vol. Cap. Cap. G. e M. Pág. Pág. G. e M. Pág. Perímetro. Pág. Área 

5ª 15 
8º 

12º 
235 

127 - 142 (16) 
185 - 198 (13) 

------- 185 - 198 (8) 

6ª 14 
5º 

12º 
252 

78 - 96 (13) 
204 - 222 (19) 

------- 204 -210 (6) 

7ª 14 12º 266 85 - 103 (18) ------- 204 - 225 (22) 

8ª 14 
4º 

12º 
270 73 - 89 (17) 228 - 229 (2) 

80 - 85 (6)  
229 - 233(5) 

COLEÇÃO: Matemática na Vida e na Escola - MV 

Vol. Cap. Cap. G. e M. Pág. Pág. G. e M. Pág. Perímetro. Pág. Área 

5ª 11 8 245 174 - 190 (17) 162 - 163 (2) 174 - 190 (17) 

6ª 12 5 e 6 278 103 - 134 (32) ------- 112 - 123 (10) 

7ª 11 9 306 157 - 184(28) 225 - 228 (4) 154 - 172 (19) 

8ª 10 8 270 
206 - 207 (2) 

215 - 245 (31) 
206 - 207 (2) 234 - 243 (10) 
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COLEÇÃO: Novo Praticando a Matemática - NP 

Vol. Cap. Cap. G. e M. Pág. Pág. G. e M. Pág. Perímetro Pág. Área 

5ª 14 14º 249 229 - 249 (21) 155 - 156 (2) 236 - 239 (4) 

6ª 11 6º e 7º 239 103 - 142 (40) ------------ 105 - 116 (12) 

7ª 11 ------------ 232 195 - 198 (4) 195 - 198 (4) ------------ 

8ª 9 7º 234 183 - 200 (18) ------------ 183 - 190 (8) 

Indicamos os resultados das duas edições da coleção TM (DANTE, 2004; 2005), onde 

a sigla 5ª N designa o volume da 5ª série da edição mais nova. 

COLEÇÃO: Tudo é Matemática - TM 

Vol. Cap. Cap. G. e M. Pág. Pág. G. e M. Pág. Perímetro Pág. Área 

5ª 13 10º 285 
172 - 177 (6); 
231 - 249 (19) 

232 (1) 233 - 249 (17) 

5ª N 10 9º e 10º 253 211 - 253 (42) 236 - 240 (5) 
227 - 228 (2); 
240 - 246 (7) 

6ª 10 4º e 9º 297 
111 - 138 (28); 
262 - 282 (20) 

263 - 268 (6) 268 - 274 (7) 

6ª N 10 --------- 232 --------- --------- ---------

7ª 12 10º 301 225 - 256 (32) 
226 - 228 (3); 

236 (1) 
228 - 234 (7); 
236 - 243 (8) 

7ª N 10 9º 267 217 - 249 (33) 
218 - 221 (4); 

228 (1) 
221 - 226 (6); 
229 - 236 (7) 

8ª 10 9º 241 200 - 209 (10) 201 - 203 (3) 204 - 218 (15) 

8ª N 10 9º 283 215 - 249 (35) 216 - 220 (5) 221 - 238 (18) 
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ANEXO 4 

TIPOS DE FIGURAS USADAS NAS ATIVIDADES QUE TRATAM, APENAS, DE 
PERÍMETRO E/OU SIMULTANEAMENTE ÁREA E PERÍMETRO 

Nas tabelas apresentadas neste e no próximo anexo não fizemos distinção em isolar as 

atividades que tratam apenas de área e apenas de perímetro. Na contagem abaixo estão 

inclusas os exercícios que simultaneamente tratam das duas noções. Não houve a preocupação 

em separá-los porque os analisaremos noutro momento. 

Coleção: A + Nova Conquista da Matemática – AC (Perímetro) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos     

2 - Triângulos não retângulos 3 – (1) 2 (3) – {1}  

3 – Trapézios (2)  {1}  

4 - Paralelogramo   {1}  

5 - Retângulos 9 6 5 - (1) - {2} 6 

6 – Losangos     

7 - Quadrados 4 3 {1} 6 

8 - Outros polígonos regulares 1  {2} 1 

9 – Polígonos irregulares 6 - (1) 1 6 - (6)  

10 - Figuras não poligonais irregulares     

11 - Círculo e circunferência  1 6 11 – {4} 

12 - Fig. formadas por seg/arcos     
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Coleção: Educação Matemática – ED (Perímetro) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos 1    

2 - Triângulos não retângulos     

3 - Trapézios     

4 - Paralelogramo     

5 - Retângulos 5 6 (2)  

6 - Losangos    3 

7 - Quadrados   1  

8 - Outros polígonos regulares     

9 - Polígonos irregulares     

10 - Figuras não poligonais irregulares 6  (1) 2 

11 - Círculo e circunferência 1    

12 – Fig. formadas por seg/arcos     

Coleção: Matemática Para Todos – MT (Perímetro) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos     

2 - Triângulos não retângulos   (1)  

3 – Trapézios     

4 – Paralelogramo   1  

5 – Retângulos 1 1 (7) 1 

6 – Losangos     

7 – Quadrados  1   

8 - Outros polígonos regulares     

9 - Polígonos irregulares 7  (1)  

10 - Figuras não poligonais irregulares     

11 - Círculo e circunferência   10 3 

12 - Fig. formadas por seg/arcos    1 
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Coleção: Matemática na Vida e na Escola – MV (Perímetro) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos   1  

2 - Triângulos não retângulos  1   

3 - Trapézios  1  (1) 

4 - Paralelogramo  1 – (1) 3 (1) 

5 - Retângulos 1 10 – (5) (1) 1 – (2) 

6 - Losangos  1   (3) 

7 - Quadrados 2 2 – (1) 1  

8 - Outros polígonos regulares  2 – (3)   

9 - Polígonos irregulares 9 7 – (2) 3 – (3)  

10 - Figuras não poligonais irregulares   (1) 2 

11 - Círculo e circunferência   6  

12 - Fig. formadas por seg/arcos   1  

Coleção: Novo Praticando a Matemática – NP (Perímetro) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos 1   1 

2 - Triângulos não retângulos  (2)  2 

3 - Trapézios 1 (1) (1)  

4 - Paralelogramo     

5 - Retângulos 3 1 – (1) 2 – (8) 3 – (2) 

6 - Losangos     

7 - Quadrados 2 1 – (1) 7 – (1) 4 

8 - Outros polígonos regulares 1  (2)  

9 - Polígonos irregulares 9  (6) 4 

10 - Figuras não poligonais irregulares     

11 - Círculo e circunferência  5 9  

12 - Fig. formadas por seg/arcos  1 2  
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Coleção: Tudo é Matemática – TM1 (Perímetro) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos   1 1 – (1) 

2 - Triângulos não retângulos  5 – (1) 2 – (1) 1 – (1) 

3 - Trapézios 1 (1) (1)  

4 - Paralelogramo   1 (1) 

5 - Retângulos 8 14 – (7) 7 – (3) 2 – (4) 

6 - Losangos    (1) 

7 - Quadrados 4 12 – (2) 4 – (1) 1 – (1) 

8 - Outros polígonos regulares  1 – (1) (1) (1) 

9 - Polígonos irregulares 7 12 (1) 1 

10 - Figuras não poligonais irregulares 1  7  

11 - Círculo e circunferência  8 6 – (1) 5 – (1) 

12 - Fig. formadas por seg/arcos  1 2 6 

Coleção:Tudo é Matemática – TM2 (Perímetro) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos {1}  (1) 3 

2 - Triângulos não retângulos 2 1 - {1} 1 - (2) - {2} 3 - (1) - {2} 

3 – Trapézios 1 {2} (1) - {1} 1 - {1} 

4 – Paralelogramo  {1} {1} (1) - {1} 

5 – Retângulos 4 - {3} 3 - (2) - {1} 7 - (5) - {9} 6 - (1) - {7} 

6 – Losangos  {2}  (1) - {2} 

7 – Quadrados 5 - {2} 1 - {4} 2 - (2) - {3} 7 - (1) - {4} 

8 - Outros polígonos regulares   {1} (1) 

9 - Polígonos irregulares 7 - {2} 4 - {2} 9 - (2) - {7} 1 - (1) 

10 - Figuras não poligonais irregulares 1    

11 - Círculo e circunferência 6  5 - (1) - {1} 14 - (1) - {2} 

12 - Fig. formadas por seg/arcos  1  9 - {1} 
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ANEXO 5 

TIPOS DE FIGURAS USADAS NAS ATIVIDADES QUE TRATAM DE APENAS DE 
ÁREA E SIMULTANEAMENTE ÁREA E PERÍMETRO 

Coleção: A + Nova Conquista da Matemática – AC (Área) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos    3 – {3} 

2 - Triângulos não retângulos 4 – {4} 1  11 – {2} 

3 - Trapézios 4 – {4} 2  11 – {3} 

4 - Paralelogramo 3 – {4}   3 

5 - Retângulos 13 – {5} 1 (23) – {3} 6 – (3) – {5} 

6 - Losangos    10 – {1} 

7 - Quadrados 6 – {3} 1 (2)  

8 - Outros polígonos regulares    4 – {2} 

9 - Polígonos irregulares 11 – {3}  (7) – {7} 2 – (2) – {2} 

10 - Figuras não poligonais irregulares     

11 - Círculo e circunferência    15 – {5} 

12 - Fig. formadas por seg/arcos    {3} 

Coleção: Educação Matemática – ED (Área) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos 1  10 4 

2 - Triângulos não retângulos   16 2 

3 - Trapézios 1  5 – (1) 1 

4 - Paralelogramo   7  

5 - Retângulos 4 8 9 – (2) 5 

6 - Losangos   6 2 

7 - Quadrados 2  3 – (2) 5 

8 - Outros polígonos regulares     

9 - Polígonos irregulares     

10 - Figuras não poligonais irregulares 5   4 – (2)

11 - Círculo e circunferência     

12 - Fig. formadas por seg/arcos     
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Coleção: Matemática Para Todos – MT (Área) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos 2 3 3  

2 - Triângulos não retângulos   6 2 

3 - Trapézios 8 1 8 2 

4 - Paralelogramo  2 3 1 

5 - Retângulos 17 3 – (2) 2 – (2) 5 

6 - Losangos 1  1 – (1) 1 

7 - Quadrados 3 6 – (1) 5 – (2)  

8 - Outros polígonos regulares 2  1 1 

9 - Polígonos irregulares 16 7 – (1) 6 – (3) 1 

10 - Figuras não poligonais irregulares 1  2 2 

11 - Círculo e circunferência    2 

12 - Fig. formadas por seg/arcos   4 2 

Coleção: Matemática na Vida e na Escola – MV (Área)

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos 2  9  

2 - Triângulos não retângulos  1 16 5 

3 - Trapézios  1 8  

4 - Paralelogramo 1 1 16  

5 - Retângulos 10 14 – (1) 4 – (21) 1 – (3) 

6 - Losangos  1 9  

7 - Quadrados 6 2 (1) (6) 

8 - Outros polígonos regulares  1 1  

9 - Polígonos irregulares 20 10 7 – (2) (1) 

10 - Figuras não poligonais irregulares 1 1   

11 - Círculo e circunferência    14 

12 - Fig. formadas por seg/arcos  1  10 
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Coleção: Novo Praticando a Matemática – NP (Área) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos  3   

2 - Triângulos não retângulos  2  1 

3 - Trapézios  2  1 

4 - Paralelogramo  7   

5 - Retângulos 12 15 – (2) 2 – (28) 7 – (8) 

6 - Losangos  2   

7 - Quadrados 2 8 6 – (10) 10 – (2) 

8 - Outros polígonos regulares     

9 - Polígonos irregulares 1 9  1 

10 - Figuras não poligonais irregulares 1  (3)  

11 - Círculo e circunferência    4 

12 - Fig. formadas por seg/arcos 1 1  11 

Coleção: Tudo é Matemática – TM 1 (Área) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos 4 4 5 2 – (1) 

2 - Triângulos não retângulos 1 9 5 – (1) 3 – (1) 

3 – Trapézios 1 1 – (1) 7 3 – (2) 

4 – Paralelogramo  1 5 3 

5 – Retângulos 23 13 – (1) 8 – (5) 1 – (18) 

6 – Losangos 1  5 1 

7 – Quadrados 9 6 6 – (2) 2 – (7) 

8 - Outros polígonos regulares   2 2 

9 - Polígonos irregulares 19 13 3 2 – (3) 

10 - Figuras não poligonais irregulares 5 1 5 – (2) 5 

11 - Círculo e circunferência   4 18 

12 - Fig. formadas por seg/arcos   3 – (1) 6 – (1) 
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Coleção: Tudo é Matemática – Edição mais recente – TM2 (Área) 

Tipos de Figuras Quinta Sexta Sétima Oitava 

1 - Triângulos retângulos 3 – {1} 1 6 – (1) – {1} 6 – {4} 

2 - Triângulos não retângulos 9 – {3} {2} 4 – (1) – {3} 9 – (1) – {3} 

3 – Trapézios 5 – {1} {2} 6 – (1) – {1} 8 – (1) – {6} 

4 – Paralelogramo 3 – {1} {1} 5 2 – (1) – {5} 

5 – Retângulos 9 – {8} 5 – (4) 13 – (7) – {8} 16 – (5) – {11} 

6 – Losangos 3 – {3} {2} 5 – {1} 3 – {6} 

7 – Quadrados 8 – {3} 2 – {2} 7 – (5) – {2} 9 – (4) – {2} 

8 – Outros polígonos regulares 1 – {3}   4 – {2} 

9 - Polígonos irregulares  5 – {3} 12 – (3) – {13} 5 – (1) – {8} 

10 - Figuras não poligonais irregulares 12 – {6}  5 3 – {1} 

11 - Círculo e circunferência 1 – {2}   11 

12 - Fig. formadas por seg/arcos   2 – (1) – {1} 10 – (1) – {1} 


