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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar o uso de recursos didáticos (tangram, 

malhas e poliminós) no estudo do conceito de área, em Livros Didáticos de Matemática 

de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental. A base teórica da pesquisa apóia-se, 

essencialmente, na abordagem de área como grandeza, proposta pelas pesquisadoras 

francesas Régine Douady e Marie-Jeanne Perrin-Glorian e adotada por diversas 

investigações posteriores. Discute-se o papel dos recursos didáticos e do livro didático 

no processo ensino-aprendizagem de Matemática e indicam-se contribuições possíveis 

do tangram, das malhas e dos poliminós na construção do conceito de área como 

grandeza. A fundamentação teórica norteia e justifica a escolha dos critérios de análise 

utilizados na pesquisa. Foram avaliadas seis coleções de livros didáticos, escolhidas 

entre aquelas indicadas pelo Programa Nacional do Livro Didático e utilizadas em 

escolas da rede pública de ensino do estado de Pernambuco. Os resultados obtidos 

apontam para a constatação de que os recursos didáticos em foco são pouco explorados 

nos livros investigados. Algumas atividades trazem contribuição significativa para a 

construção de área como grandeza, mas, outras fazem um uso superficial do potencial 

dos recursos. 

Palavras-chave: Grandeza Geométrica, Área, Recurso Didático, Livro Didático. 



 

     

 

RÉSUMÈ 

 

 
 
 
L´objectif de cette étude est d´analyser l´usage de certaines ressources didactiques 

(tangram, malhas e polimonós) dans l´étude du concept de surface, dans les manuels de 

Mathématique des quatre années de l´enseignement fondamental. Son fondement  

théorique se trouve dans l´approche du concept de surface entant que grandeur, proposé 

par les chercheurs français Régine Douady et Marie-Jeanne Perrin-Glorian et adopté 

dans plusieurs enquêtes après. On discute le rôle des ressources didactiques et du 

manuel didactique dans le processus d´enseignement-apprentissage  des Mathématiques 

et on offre des contributions possibles du tangram, des malhas e des polimonós dans la 

construction du concept de surface entant que grandeur. Le fondement théorique guide 

et justifie le choix des critères d´analyse utilisés dans la recherche. On a évalué six 

collections de manuels didactiques, choisis parmi celles indiquées par le Programme 

National du Manuel Didactique et utilisés dans des écoles du réseau public de l´ Etat de 

Pernambouc. Les résultats obtenus constatent que les ressources didactiques en question 

sont peu exploitées  dans les manuels observés. Quelques activités apportent une 

contribution significative pour la construction du concept de surface entant que 

grandeur, mais, en général on observe un usage superficiel des ressources. 

 
 
 
MOTS-CLÉ : Grandeur géométrique; Surface; Ressource didactique; Manuel 
didactique. 
  



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

No momento atual, percebe-se que ensinar Matemática sem ter clareza acerca da 

origem e das finalidades dos conceitos abordados é uma forma de contribuição para o 

insucesso escolar. O professor precisa refletir sobre o saber matemático que trabalha em 

sala de aula, sobre a maneira como aborda esse saber, sobre as razões pelas quais esses 

conteúdos devem ser abordados e a maneira escolhida para trabalhar esses conteúdos é a 

mais adequada para favorecer a aprendizagem dos alunos. 

É comum ouvir-se queixas em relação ao ensino de Matemática, por apresentar 

sérios problemas, especialmente quando são analisadas as dificuldades que alunos e 

professores enfrentam no processo de ensino e aprendizagem de Matemática. Por um 

lado, os alunos reclamam do caráter abstrato da Matemática e consideram que esse 

campo do conhecimento é muito distante da realidade na qual estão inseridos. Além 

disso, no modelo de ensino e aprendizagem dominante, o papel dos alunos se restringe, 

muitas vezes, a ouvir as explicações e exemplos fornecidos pelo professor e repetir 

procedimentos de resolução de exercícios bastante parecidos com os exemplos exibidos. 

Nessas condições, freqüentemente, os alunos consideram as aulas de matemática pouco 

atrativas, não se envolvem com as atividades propostas e não conseguem aplicar os 

conteúdos trabalhados nas situações cotidianas, nem no estudo das demais disciplinas 

ou de outros conteúdos da própria matemática. 
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Por outro lado, os professores não conseguem resultados satisfatórios no seu 

fazer docente. Muitos são os fatores que contribuem para isso: o número excessivo de 

alunos em sala de aula, a falta de recursos didáticos adaptados, as dificuldades na gestão 

da relação professor-aluno e aluno-aluno, o pouco tempo para a atualização e a 

preparação das aulas, fatores sócio-econômicos que exigem do professor uma 

sobrecarga de trabalho, a heterogeneidade das turmas de séries finais do ensino 

fundamental, nas quais há alunos que, sequer, dominam plenamente a leitura e a escrita, 

além de um sentimento de incompreensão ou divergência diante de algumas políticas 

públicas. Muitos professores estão insatisfeitos com sua prática docente e se sentem 

impotentes diante dos desafios que têm de enfrentar. 

Uma visão da Matemática como conjunto de formas, regras, fórmulas e 

algoritmos que os alunos têm que dominar, para a resolução dos problemas no contexto 

escolar,  permeia a prática docente de muitos profissionais. É preciso superar essa visão, 

carecendo promover mudanças substanciais nos métodos de ensino, com o intuito de 

favorecer a aprendizagem.   

No início da vida profissional desta pesquisadora, como professora na rede 

pública estadual  de ensino, percebemos que o planejamento escolar, geralmente, 

deixava de lado o ensino de Geometria. O abandono desse importante campo da 

Matemática, sinalizado e denunciado por várias pesquisas em Educação Matemática 

(LORENZATO, 1993; PAVANELLO, 1993; e PERES, 1991, entre outros) era 

justificado por diversas razões, dentre as quais a organização dos conteúdos nos livros 

didáticos. Os conteúdos de Geometria e aqueles relativos às grandezas geométricas, 

inclusive a área de figuras planas, situavam-se sistematicamente nos últimos capítulos. 

Essa organização pode ser observada, por exemplo, na coleção ‘Matemática’ na 4ª Série 
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do curso ginasial (QUINTELLA, 1971), onde o estudo desse conteúdo está no último 

capítulo. No livro de 5ª série (CHEMELLO, 1989), onde o tópico “Área das  Principais 

Figuras Planas” vem na unidade 74 (o livro possui 77 unidades).  No livro destinado à 

7ª série dessa coleção (CHEMELLO, 1989), constam 69 unidades e os tópicos “Medida 

de uma Superfície” e “Área do Triângulo” são tratados nas unidades 49, 50 e 51.  

Por reconhecer a importância de abordar a geometria e as grandezas geométricas 

para a construção de uma visão mais ampla da Matemática, fizemos a opção de dedicar, 

enquanto professora das séries finais do Ensino Fundamental, duas das cinco horas-aula 

semanais de Matemática ao trabalho com Geometria. Por essa via, pudemos incorporar, 

em nossa experiência docente, a reflexão sobre o ensino e a aprendizagem de conceitos, 

tais, como: ângulo, polígonos, área e perímetro. 

Recentemente, Andrade (2004) fez uma análise das tendências pedagógicas do 

ensino da geometria nos trabalhos apresentados pelos ENEM’s (Encontro Nacional de 

Educação Matemática), constatando que, no ambiente da sala de aula, o ensino de 

Geometria vem se fundamentando em abordagens mais exploratórias, onde os aspectos 

experimental e teórico do pensamento geométrico são considerados, quer na utilização 

de diferentes mídias, quer no contexto de aulas mais dialogadas, com produção e 

negociação de significados, quer na utilização de softwares de Geometria Dinâmica. 

Esse autor se apóia na concepção apontada por Fiorentini (1995), ao considerar o 

saber funcional como uma modalidade do conhecimento socialmente elaborado a partir 

da prática docente, com base nas teorias psicológicas, antropológicas, sociológicas, 

filosóficas e eixos culturais de experiências em sala de aula. Nesse aspecto, o ensino de 

geometria se caracteriza como um modo de produzir conhecimento na sala de aula e 

para a sala de aula.  
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Segundo Nasser & Tinoco (2001), o movimento da Matemática Moderna impôs 

ao ensino um caráter puramente estruturalista, que não correspondia com o saber 

escolar, apontando um total abandono do ensino da geometria e do raciocínio dedutivo. 

A partir desses questionamentos, percebe-se uma ênfase ao retorno do ensino da 

geometria com aspectos empíricos, com relevância à abordagem experimental, 

substituindo a ênfase apresentada a uma concepção puramente axiomática. Para esses 

autores, esse quadro vem sofrendo alterações na última década, por meio da avaliação 

nacional do Livro Didático, cuja proposta de atividades trazem processos de inferência, 

análise, argumentação, tomada de decisões, críticas e validação de resultados. Com isso, 

resgata-se, na Educação Básica, discussões sobre provas, argumentações e 

demonstrações no Ensino de Geometria.  

Na década de 90, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), recomendava-

se o  estudo da grandeza geométrica área, no bloco das grandezas e medidas, a partir do 

2º Ciclo do Ensino Fundamental. Destaque para esse ciclo era dado à identificação de 

características das figuras geométricas, semelhança e diferença, por meio de 

composição e decomposição de figuras, procedimentos de cálculos e comparação de 

área de figuras representadas em Malhas Quadriculadas, sem uso de fórmulas. De 

acordo com esse documento, área é um conteúdo que tem uma significativa relevância 

em função do seu caráter utilitário, que possibilita a realização de trabalho 

interdisciplinar. Esse conteúdo desempenha um papel importante na proposta curricular 

de Matemática, pois, mostra, claramente, ao aluno, a utilidade do conhecimento 

matemático no cotidiano.  

As avaliações constataram dificuldades de aprendizagem do conceito de área e 

perímetro no ensino básico brasileiro, possivelmente relacionadas ao tratamento 
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habitual desses conteúdos, em que se dá uma ênfase maior ao uso de fórmulas para o 

cálculo de área. Segundo Lima (1995, p. 54): 

... o cálculo de área é usualmente ensinado através de fórmulas de 
área, que são funções que fornecem a medida de área, em termos do 
comprimento de segmentos associados à figura. Este procedimento é 
indispensável para o cálculo de áreas, mas, em sua utilização, têm sido 
verificadas persistentes dificuldades entre os alunos. Uma delas é a 
confusão entre área e perímetro: outra é a tensão indevida da validade 
das fórmulas de área: a área de um paralelogramo é o produto dos 
lados. 

 

As pesquisas desenvolvidas pela Educação Matemática vêm ajudando no 

exercício da reflexão, nas investigações com temas de sala de aula, podendo colaborar 

com a prática docente.  

As questões comentadas acima justificam nossa escolha de investigar o ensino 

do conceito de área, como componente do campo das grandezas geométricas. 

Pretendemos analisar a abordagem desse conceito em livros didáticos para as séries 

finais do Ensino Fundamental, mais precisamente, a utilização dos recursos didáticos 

Tangram, Poliminós e Malhas, na abordagem dos livros de matemática, para o conceito 

de área. A escolha de realizar uma análise de algumas coleções de livros didáticos 

apóia-se no reconhecimento do seu papel como recursos para o professor e para o aluno, 

no fazer pedagógico na sala de aula e no processo da melhoria da qualidade do ensino.  

No que diz respeito à abordagem da área como grandeza geométrica, apoiamo-

nos, essencialmente, nas pesquisas desenvolvidas por Régine  Douady e Marie-Jeanne 

Perrin-Glorian (1989), divulgadas em Bellemain & Lima (2002) e utilizadas como base 

teórica para muitos trabalhos que investigam a didática das grandezas geométricas no 

Brasil (CHIUMMO, 1988; GOMES, 2000; DUARTE, 2002; FACCO, 2003; MELO, 

2003; SOUZA, 2004; e SANTOS, 2005). Os resultados dessas pesquisas têm 
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contribuído para ressignificar as práticas docentes, ao analisar-se  as dificuldades 

conceituais, enfrentadas pelos alunos, na aprendizagem das grandezas geométricas.  

 

A discussão acerca do papel dos recursos didáticos no ensino-aprendizagem da 

Matemática teve por subsídio teórico central os estudos de Matos & Serrazina (1996) e 

de Fiorentini & Miorim (1990) e a reflexão acerca do Livro Didático fundamentou-se 

em Coracini (1990) e Oliveira (1984).  

Diante do exposto, os questionamentos norteadores desta pesquisa foram 

basicamente: 

- As abordagens do conceito de área nos Livros Didáticos atuais podem 

contribuir para a construção desse conceito como uma grandeza geométrica e para a 

superação das dificuldades conceituais, habitualmente, enfrentadas pelos alunos das 

séries finais do ensino fundamental? 

- A utilização dos recursos didáticos Tangram, Poliminós e Malhas nos Livros 

Didáticos possibilita a construção do conceito de área como uma grandeza geométrica? 

O texto que segue está estruturado em cinco capítulos: 

O Primeiro Capítulo apresenta a fundamentação teórica e problemática da 

pesquisa. A partir da revisão de literatura, realiza-se um breve estudo dos erros 

observados em alunos; discute-se as concepções numéricas e geométricas de área; e 

explicita-se a adoção da abordagem de área como uma grandeza geométrica. No 

Segundo Capítulo, questiona-se o papel dos recursos didáticos e a influência dos livros 

didáticos na prática docente do professor de Matemática. No Terceiro Capítulo trata da  
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delimitação de nosso objeto de estudo, aborda-se o uso dos recursos didáticos em foco 

nesta pesquisa (tangram, poliminós e malhas), como facilitadores da construção do 

conceito de área como grandeza geométrica, nas séries finais do ensino fundamental. 

Finalmente, são apresentados os objetivos da investigação. 

No Quarto Capítulo são explicitados e justificados os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, focando a escolha das coleções analisadas e os critérios que 

nortearam a análise. 

O Quinto Capítulo traz a análise da abordagem do conceito de área e, mais 

precisamente, o uso dos recursos didáticos tangram, poliminós e malhas, no tratamento 

desse conceito, em seis coleções de livros didáticos recentes, adotadas em escolas 

públicas do ensino fundamental no estado de Pernambuco. 

Nas Considerações Finais discutem-se os principais resultados da pesquisa, 

assim como seus possíveis desdobramentos.  

Seguem-se as Referências Bibliográficas utilizadas e os Anexos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PROBLEMÁTICA 

 

 



 

 

 

 

 

 

O conceito de área é um dos mais importantes no ensino aprendizagem da 

Matemática, mas, as dificuldades relacionadas ao ensino das grandezas geométricas têm 

persistido nos diversos níveis de ensino. Observam-se baixos índices de acertos 

registrados nos diversos instrumentos avaliativos, aplicados ao sistema educacional 

brasileiro. Nesse contexto, a pesquisa realizada por Souza (2004) revela que nas 

avaliações institucionais, ocorridas no Estado de Pernambuco em 1995, organizadas 

pelo Núcleo de Avaliação e Pesquisas Educacionais (NAPE – UFPE), as atividades 

relacionadas com as grandezas geométricas estão entre as que representam menor índice 

de acertos.  

Os relatórios de avaliações do desempenho dos alunos no Brasil – Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) – revelam que os índices de acertos dos alunos nas questões que tratam 

da aprendizagem do conteúdo área têm um aproveitamento inferior a 50%. Da mesma 

forma, as avaliações realizadas em Pernambuco, em 2002, pelo Sistema de Avaliação 

em Educação Básica de Pernambuco (SAEPE/2002) confirmam que os índices de 

acertos dos descritores curriculares de matemática, relativos à grandeza geométrica área, 

são bastante baixos, conforme o quadro demonstrativo do relatório estadual dos 

resultados da avaliação em Pernambuco (SAEPE/2002): 
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Quadro 1 – Descritores Curriculares do Bloco Grandezas e Medidas, da 8a série do 
Ensino Fundamental 

Nº DESCRITORES CURRICULARES % 

 

E008 

 

Resolver problema envolvendo área de figuras planas 

 

19,1 

 

D015 

 

Resolver problema utilizando relações entre diferentes 
unidades de medida 

 

20,7 

 

Cabe ressaltar que esses descritores apresentaram desempenhos inferiores aos 

descritores da maioria dos conteúdos matemáticos.  

Parece-nos relevante compreender melhor como se tem dado o estudo do 

conceito de área no Ensino Fundamental, a fim de subsidiar, em médio prazo, outras 

pesquisas que investiguem a construção de conhecimentos mais consistentes, relativos a 

esse conceito. Para Souza (2004), os descritores nem sempre revelam a realidade com 

relação ao efetivo conhecimento dos alunos, tendo em vista que tratam da fragmentação 

de alguns domínios do conceito em questão. Observa-se que esses índices são pontuais, 

sem considerar os erros como um fator importante para a implementação de uma 

política pública que, realmente, atinja os principais atores desse estudo. Para esse autor, 

há uma necessidade de quebra de paradigma em relação ao tratamento dado ao erro, 

pois, ao invés de revelar a falta de conhecimento, deveria representar um certo 

conhecimento, no momento de sua interação com situações-problema, criando 

possibilidade de intervenções junto aos professores e professoras, a fim de tornar o 

ensino e a aprendizagem mais eficientes.  
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1.1 – Erros Observados 

Com esta investigação pretende-se ampliar, de forma geral, o estudo de área, 

adotando-se o modelo teórico de área como grandeza, proposto por Douady & Perrin 

Glorian (1989), utilizado em trabalhos de Bellemain & Lima (2002) e por vários outros 

pesquisadores do Brasil. Nessas pesquisas, encontram-se análises do conceito de área 

em livros didáticos de matemática e de seqüências de atividades aplicadas a alunos e 

professores dos ensinos fundamental e médio.   

Contribuindo com esse estudo, Duarte (2002) experimenta uma seqüência de 

atividades sob a ótica da construção de área como grandeza, a partir da modelização 

didática formada por quatro quadros: um quadro geométrico (formado pelas superfícies 

planas); um quadro numérico ou da medida (constituído das medidas das superfícies 

planas, ou seja, números reais não negativos); um quadro das grandezas (classe de 

equivalência de superfícies de mesma área); e um quadro algébrico-funcional 

(representado pelas fórmulas de área em função de comprimentos medidos nas figuras 

geométricas). Admite como hipótese a necessidade de distinguir e articular os quadros 

na construção do conceito de área e procura relacionar à teoria cognitivista dos Campos 

Conceituais, de Gérard Vergnaud, ao considerar que um conceito não pode ser reduzido 

apenas à sua definição, especialmente em relação ao ensino e à aprendizagem. Assim, 

nas atividades propostas, encontram-se situações de comparação de áreas, de produção 

de áreas e de medida de áreas. Em algumas atividades, utilizam-se o tangram e as 

malhas.  

Santos (2005) contribui com o seu estudo de área do paralelogramo, analisando 

as possíveis relações da abordagem do livro didático e os procedimentos realizados 

pelos alunos da 8ª série, na resolução de um teste elaborado com quebra de regras do 
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contrato didático, estabelecido pela organização do livro didático. Os resultados revelam 

que o livro didático e os alunos, geralmente, tomam o lado horizontal como base. No 

entanto, nas atividades propostas, a maioria dos sujeitos mostrou distinguir área e 

perímetro. Santos (2005) procura compreender os erros cometidos pelos alunos, fazendo 

uma análise, sob a ótica do contrato didático e variável didática, adotando como 

referencial teórico os conceitos da Teoria das Situações Didáticas, de Guy Brousseau 

(1986). 

Ela investiga os resultados de uma avaliação diagnóstica sobre a aprendizagem 

de alguns conceitos algébricos e geométricos e prevê a aplicação de um módulo de 

ensino, com intervenção metodológica baseada em teorias construtivistas. A aplicação 

de uma avaliação diagnóstica sobre os conceitos geométricos e algébricos de área e de 

perímetro de polígonos, medida de segmentos, comprimento de circunferência e área do 

círculo, em uma turma de 8ª série, do Ensino Fundamental, de uma escola da rede 

particular de Natal/RN. A análise e interpretação de resultados se baseiam na teoria de 

Skemp (1980) sobre a compreensão de conceitos matemáticos. Esse autor categoriza a 

compreensão matemática em compreensão instrumental e compreensão relacional. Na 

primeira, o aluno se limita a realizar os cálculos matemáticos que utilizam as fórmulas 

ou conceitos. Na segunda, a compreensão relacional, o aluno estabelece relações entre 

seus esquemas mentais e associa conceitos, a fim de obter conclusões a partir da 

reflexão sobre os conhecimentos adquiridos. Os resultados desse teste, face à teoria de 

Skemp, indicam que a maioria dos alunos apresentou conhecimentos insuficientes sobre 

a álgebra e a geometria, confirmando o resultado de outras pesquisas sobre o ensino da 

Matemática.  



 

    

25 

 

Facco (2003) apresenta uma proposta de ensino-aprendizagem do conceito de 

área por meio de uma seqüência didática, envolvendo a decomposição e a composição 

de figuras planas. Como fundamentação teórica, escolheu a dialética ferramenta-objeto 

e a mudança de quadros, de Régine Douady (1986) e, ainda, a teoria de registros de 

representação semiótica, de Raymond Duval (1993, 1994, 1995)1. Os sujeitos de sua 

pesquisa foram os alunos de uma 5ª série e os professores de 5ª à 8ª série. Como 

metodologia, escolheu os princípios de engenharia didática e a sua seqüência de 

atividades originou-se de um teste piloto de Baltar (1996). 

A pesquisadora Chiummo (1998), após alguns estudos preliminares da 

transposição didática do conceito de área de uma figura plana, detectou que alguns 

professores ensinavam pelo ladrilhamento e outros ensinavam pela fórmula de área. 

Aplicou um pré-teste em duas turmas desses professores, constatando que os alunos 

resolviam as questões por ladrilhamento ou pela fórmula, conforme a metodologia 

utilizada pelo professor. Em ambas as turmas, os alunos confundiram área com 

perímetro. Chiummo criou, então, uma seqüência didática, a fim de contribuir com os 

professores, na construção de área como grandeza. 

Essas pesquisas envolvem aplicação de uma seqüência de atividades na 

perspectiva de desenvolver, no ambiente escolar, diagnósticos relacionados ao ensino e 

à aprendizagem de conceitos matemáticos. Com exceção da pesquisa de Souza (2006),  

as outras pesquisas em destaque fizeram suas análises a priori, aplicaram testes e 

realizam suas análises a posteriori, inspirados na metodologia da Engenharia Didática.  

                                            

1 DUVAL, R. Registre de représentation sémiotique et fonctionnement  cognitif de la pensée. Annales de 
Didactique et de Sciences Cognitives, V. 5. IREM de Strasbourg, 1993. p. 37-65. 
______. Les différents fonctionnememts d’une figure dans une démarche géométrique. IREM de 
Strasbourg, n° 17, 1994, p. 121-137. 
______. Sémiosis et pensée humaine: registres sémiotiques et apprentissages intellectuels. Paris: Peter 
Lang, 1995. 
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Ao se aplicar uma seqüência de atividades relacionadas às grandezas 

geométricas, independente da metodologia escolhida, observam-se algumas dificuldades 

em relação ao conceito de área de uma figura plana. As pesquisas desenvolvidas na 

última década confirmam dificuldades na aprendizagem das grandezas. Muitos 

problemas persistem assegurando atualidade e importância a uma discussão sobre o 

ensino do conceito de grandeza.  

As grandezas geométricas têm mobilizado pesquisadores a realizarem estudos na 

tentativa de se compreender as dificuldades apresentadas na construção e aplicação dos 

conceitos. Os projetos do grupo ‘Pró-Grandeza’, do Núcleo de Didática de Conteúdos 

Específicos, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, relacionados à 

Matemática, vêm reunindo professores e alunos de pós-graduação e de graduação, com 

investigações relativas aos problemas do ensino e da aprendizagem das grandezas 

geométricas, focando os conceitos comprimento, área, volume e ângulo.  

O eixo principal desta nossa pesquisa é a analise da abordagem do conceito de 

área, nos livros didáticos dos 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. Será observada a 

forma de apresentação e de aplicação desse conceito, na seqüência de atividades, 

focando, mais especificamente, a utilização dos recursos didáticos tangram, poliminós e 

malhas. Para Bellemain e Lima (2002), o conceito de área é um campo fértil para a 

investigação do âmbito da Didática da Matemática, não apenas devido à sua 

importância, mas, também, pelas freqüentes dificuldades enfrentadas pelos alunos em 

sua aprendizagem. 

Douady e Perrin-Glorian (1989) apresentaram em suas pesquisas algumas 

dificuldades encontradas por alunos franceses, e que são bem conhecidas do professor 

do Ensino Fundamental brasileiro no seu cotidiano escolar.  



 

    

27 

 

Discutiremos essas dificuldades, agrupando-as em torno de quatro eixos: 

a) O uso de fórmulas inadequadas ou incorretas. 

b) A utilização indevida das unidades. 

c) A medição de área. 

d) A confusão entre área e perímetro. 

Vale ressaltar que esses eixos não são independentes. Há recobrimentos entre 

eles, uma vez que algumas dificuldades conceituais e alguns erros observados revelam 

mais de uma origem. 

 

a) Uso de fórmulas inadequadas ou incorretas 

Um dos erros freqüentemente observados entre os alunos é aquele que consiste 

em utilizar uma fórmula para calcular a área, ou o perímetro, de uma figura, em um 

contexto em que essa fórmula não se aplica. 

Para Bellemain e Lima (2002, p. 32): 

Embora as fórmulas façam inevitavelmente parte do ensino dos 
conceitos de área e de perímetro, na maioria das pesquisas sobre o 
ensino aprendizagem desses conceitos, elas são ora evitadas ora 
consideradas como um ‘mal necessário’. Segundo Perrin-Glorian 
(1992) o uso das fórmulas parece preponderante, desde a sua 
introdução, e em geral não se observa um trabalho conceitual 
suficiente que permita aos alunos construir seu significado.  

 

Com esse argumento, defende-se a importância de discutir o significado 

atribuído às fórmulas, pelos alunos, e de investigar as condições para que esses tipos de 

erros sejam superados.  
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O caso mais destacado nas pesquisas é a utilização da fórmula da área de um 

retângulo para calcular a área de um paralelogramo. Ou seja, os alunos multiplicam os 

comprimentos dos lados de um paralelogramo para calcular sua área. Santos (2005) 

observou esse tipo de procedimento entre os sujeitos participantes de sua pesquisa.  

Da mesma forma, um dos procedimentos utilizados pelos alunos para calcular a 

área de um triângulo é adicionar os comprimentos de dois dos lados do triângulo e 

multiplicar pelo comprimento do terceiro lado. 

Outras investigações realizadas no Ensino Fundamental, como Duarte (2001), 

Facco (2003) e Melo (2004), confirmam a utilização de fórmulas incorretas ou 

inadequadas, em atividades de cálculo de área de figuras planas, destacando-se o uso da 

fórmula da área do retângulo para outras figuras. 

 

b) Utilização indevida das unidades 

Em várias pesquisas (DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 1989; BALTAR, 

1996; MELO, 2004; SANTOS, 2005), foi constatada, em situações problema de cálculo 

de área, a ausência do emprego de unidades e o uso inadequado de unidades. Por 

exemplo: a expressão da área de uma figura, cujos comprimentos são dados em metros, 

aparece, por vezes, em metros cúbicos ou em centímetros, ao invés de metros 

quadrados. Esse tipo de erro revela a incompreensão da natureza das grandezas em jogo 

e de suas relações.  

Na ausência do uso de unidades, talvez o aluno não perceba que, para expressar 

uma área ou um comprimento, o número não é suficiente. No uso de unidades 

inadequadas, o aluno não manifesta a compreensão de que uma área é uma grandeza de 
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natureza distinta de um comprimento ou de um volume. Ou, ainda, mesmo que 

diferencie as unidades de comprimento e aquelas de área ou de volume, não domina as 

relações entre unidades e não consegue fazer as conversões adequadamente. 

 

c) Medição de área 

Alguns alunos consideram que a possibilidade de medir a área de uma superfície 

depende da escolha da superfície unitária, ou seja, só é possível medir a área de uma 

figura se for possível ladrilhá-la, efetivamente, com um número inteiro de exemplares 

da figura unitária (DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 1989). 

Dessa maneira, alguns alunos não aceitam que a área de um triângulo possa ser 

medida em centímetros quadrados, porque não se pode ladrilhar um triângulo com um 

número finito de quadradinhos. Nesse caso, perpassam, pelo menos, duas idéias 

complementares: 1) a medida da área de uma figura é a quantidade de unidades de área 

necessárias para recobrir a figura (um número inteiro); 2) o centímetro quadrado é o 

quadrado cujos lados medem 1 cm. Em alguns casos, essas idéias são suficientes para 

resolver os problemas de área, mas, percebe-se, claramente, uma limitação que se 

expressa, como, por exemplo, na impossibilidade de resolver certos problemas de 

cálculo de área. A ampliação dessa conceituação passa, entre outros fatores, pela 

necessidade de distinguir superfície unitária e unidade de área e a compreensão de que a 

unidade de área centímetro quadrado não precisa ser representada por um quadrado 

cujos lados medem 1 centímetro. 
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As três figuras, no Quadro 2 (o quadrado de lados de 1 cm; o retângulo de lados 

de 0,5 cm e 2 cm; e o triângulo retângulo, cujos catetos medem 1 cm e 2 cm) são 

exemplos de superfícies unitárias que correspondem à unidade de área cm2. 

  

Quadro 2: Unidade de área cm2 

 

.  

                            

Facco (2004) observou, na aplicação de uma seqüência de atividades na 5ª série, 

que as questões com triângulos, representados em malhas quadradas, apresentaram 27% 

de acertos no cálculo da medida de área, indicando que, nessa questão, o índice de 

acertos diminuiu em relação ao cálculo da área de figuras retangulares.  

 

d) Confusão entre área e perímetro 

Pesquisas, como as de Baltar (1996), Lima e Bellemain (2002), Melo (2003) e 

Santos (2005), realizadas anteriormente, mostram que os alunos recorrem ao 

procedimento de comparação e medida do perímetro na resolução de problemas de área. 

Uma interpretação desse tipo de erro corresponde à vinculação da área à figura e, nesse 

caso, do ponto de vista do aluno, não se dissocia de outras características dessa figura. O 

perímetro é visto como uma outra forma de cálculo de área. O relatório do SAEB 2003 

mostra que na 4ª série os alunos calculam áreas de figuras planas, representadas em 
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malhas quadriculares, contando o número de lados do quadrado que contornam as 

figuras. 

Outro tipo de confusão entre área e perímetro, observado em pesquisas 

anteriores, é a consideração de que se o perímetro de uma figura se altera, então, sua 

área também se altera, e reciprocamente. Para exemplificar, vamos considerar a 

primeira e a segunda figura do Quadro 2 (o quadrado e o retângulo). Como o perímetro 

do retângulo é maior do que o do quadrado, alguns alunos pensam que a área do 

retângulo também é maior do que a do quadrado. Da mesma forma, há alunos que 

pensam que duas figuras que têm mesma área têm, necessariamente, mesmo perímetro, 

e reciprocamente. Ainda tomando o exemplo do Quadro 2, o aluno pode concluir que 

como essas figuras têm a mesma área, obrigatoriamente, têm o mesmo perímetro. Como 

se sabe, as três figuras do Quadro 2 têm a mesma área, mas, seus perímetros são 

diferentes. Esses tipos de erro são bastante freqüentes em contextos institucionais 

diversos, como podem ser observados nas pesquisas da França e do Brasil e nas 

avaliações SAEB e SAEPE, realizadas no Brasil. 

Na busca de aprofundar a compreensão desses erros e dificuldades conceituais 

de aprendizagem, vamos discutir as concepções geométricas e numéricas de área. 

 

1.2 – Concepções Geométricas e Numéricas de Área 

Souza (2005) afirma ser importante romper com a idéia de que o erro do aluno 

estaria associado à falta de conhecimento, mas eles representam concepções estáveis 

sobre os conceitos anteriormente internalizados. Esse pesquisador aponta a análise da 
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resolução das seqüências de atividades como um passo que favorece a identificação 

dessas concepções dos conhecimentos matemáticos.  

Na perspectiva de ampliar as possibilidades de o aluno revelar seus 

conhecimentos acerca da área, as pesquisas desenvolvidas por Melo (2003) e Santos 

(2005) optam por disponibilizar diversos recursos (régua graduada, papel seda, papel 

quadriculado, compasso, tesoura e cordão), para que os alunos resolvam problemas 

mobilizando suas concepções acerca da área. 

Segundo Douady e Perrin-Glorian (1989), os erros dos alunos na resolução de 

problemas de área são decorrentes do desenvolvimento, por parte deles, de uma 

concepção forma (ligada ao quadro geométrico), uma concepção número (ligada ao 

quadro numérico), ou ambas, mas, de forma isolada uma da outra. 

Para Artigue (1990), citado em Bellemain e Lima (2002): 

A concepção é um objeto local, intimamente associado ao saber em 
jogo e aos diferentes problemas em cuja resolução ela intervém; ela 
vai se constituir em um instrumento tanto para a análise do saber e a 
elaboração de situações didáticas, quanto para a análise dos 
comportamentos do aluno (BELLEMAIN E LIMA, 2002, p. 21). 

 

Balacheff (1988) afirma que uma das características das concepções geométricas 

(ou concepções forma) é a confusão entre área e superfície e entre perímetro e contorno. 

Para os alunos que mobilizam esse tipo de concepção, qualquer modificação da figura 

altera suas propriedades (inclusive sua área e seu perímetro). Eles têm dificuldade em 

aceitar que figuras diferentes possam ter a mesma área e acreditam que qualquer 

alteração da área vem acompanhada por alteração do perímetro, e vice-versa. A área é 

vinculada à figura que não se dissocia de outras propriedades dessa figura. A 
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comparação das áreas de figuras apoiando-se, sobremaneira, na percepção pode indicar, 

também, a mobilização de uma concepção geométrica (MELO, 2003; SANTOS, 2005). 

No outro extremo, encontram-se as concepções numéricas. Para Douady e 

Perrin-Glorian (1989), quando os alunos mobilizam essa concepção, eles tendem a 

considerar apenas os aspectos pertinentes ao cálculo, como, por exemplo, as medidas de 

comprimento da figura, que são combinadas de forma mais ou menos fundamentada 

para a obtenção dos resultados do cálculo de área. Quando o aluno omite as unidades de 

medida, usa unidades de maneira inadequada, ou utiliza fórmulas errôneas no cálculo da 

área de figuras, há fortes indícios de concepções numéricas. Muitas vezes, a maneira 

habitual de trabalhar área, em sala de aula, reforça os aspectos numéricos em detrimento 

dos geométricos. Assim, em um estudo sobre a área do paralelogramo, Santos (2005) 

observa que, mesmo em problemas nos quais nenhuma medida é fornecida, há uma 

tendência dos alunos em realizar medições, utilizar procedimentos numéricos e 

empregar fórmulas quando da resolução dos problemas.  

Douady e Perrin-Glorian (1989) evidenciam, ainda, que os problemas de área 

envolvem, freqüentemente, os aspectos geométricos e numéricos e que uma 

compreensão consistente do conceito de área exige a construção de relações pertinentes 

entre os campos numérico e geométrico.  

Na organização do ensino da Matemática, há algum tempo, o conteúdo área das 

figuras planas encontrava-se inserido no contexto da geometria; já a seleção de 

conteúdos, que deveriam ser ensinados, apoiava-se no desenvolvimento histórico da 

matemática, seguindo uma ordem crescente de dificuldades.  

Segundo Fainguelernt (1995, p. 45): 
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Em geometria, estudavam-se primeiro o ponto, a reta e o plano; 
passava-se aos ângulos, quadriláteros, polígonos, etc. Em aritmética, 
estudavam-se os números naturais, os inteiros, etc. Em álgebra, as 
expressões algébricas, as operações com expressões literais como se 
fossem compartimentos estanques, não se fazendo conexão entre as 
dificuldades representadas entre as diferentes representações de um 
mesmo conceito.  

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os conteúdos encontram-se 

distribuídos em quatro blocos: números e operações; espaço e forma; grandezas e 

medidas; e tratamentos da informação. Os conteúdos da geometria encontram-se 

inseridos no bloco do espaço e forma; e as grandezas geométricas (área, comprimento e 

volume) integram o bloco das grandezas e medidas. Esse documento também apresenta 

algumas possíveis formas de produção de significados em sala de aula. 

Segundo os PCN’s (1998): 

A aprendizagem matemática está ligada a compreensão, isto é, à 
atribuição e apreensão de significados; apreender o significado 
de um objeto ou acontecimento pressupõe identificar suas 
relações com outros objetos e acontecimentos. Assim, o 
tratamento dos conteúdos em compartimentos estanques e numa 
rígida sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem em que 
as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado da 
matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece 
entre ela e as demais áreas, entre ela e os demais temas 
transversais, entre ela e o cotidiano e das conexões que ele 
estabelece entre os diferentes temas matemáticos (BRASIL, 
1998, p. 57). 

 

As mudanças sugeridas pelos PCN’s para a Matemática, no Ensino 

Fundamental, reforçam a perspectiva de fortalecer as conexões entre conteúdos, como 

meio para a atribuição de significados. Pode-se, então, questionar se os altos índices de 

fracasso nas questões de avaliações relativas ao conceito de área não seriam, ao menos 

parcialmente, explicadas pela organização curricular vigente, que não tem contribuído 
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para articular, de maneira conveniente, os aspectos geométricos e numéricos do 

conceito de área.  

 

1.3 – Área como Grandeza Geométrica 

Um caminho possível para a superação das concepções geométricas e numéricas 

e dos erros freqüentes a elas associados é apontado por Douady e Perrin-Glorian (1989), 

quando propõem a abordagem da área como uma grandeza. Segundo essa proposta, há 

três quadros a distinguir: 

- Um quadro geométrico, constituído pelas figuras planas (quadrado, 

retângulo, triângulo, paralelogramo, trapézio, etc. ...);  

- Um quadro numérico, constituído das medidas de área das figuras 

planas que pertencem aos números reais não negativos;  

- Um quadro das grandezas, constituído por classes de equivalências de 

figuras de mesma área. 

Para essas autoras, os quadros são constituídos por objetos de um ramo da 

matemática, de relações entre objetos, de suas formulações e, também, das imagens 

mentais que, num certo momento, se associam aos objetos e relações.  

Trata-se, portanto, de distinguir área e figura, assim como área e número. Na 

distinção entre área e figura, o procedimento de decomposição-recomposição (ou, ainda, 

corte-colagem, sem perdas nem sobreposições) tem um papel chave. Se, a partir de uma 

figura inicial, produzimos outra figura, por meio da decomposição-recomposição, temos 

uma nova figura de mesma área que a primeira, que pode ter formato diferente da 

inicial. Esse tipo de procedimento também é importante na atribuição de significados às 

fórmulas de área. Na distinção entre área e número, a mudança de unidades é 
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fundamental. Se medirmos a área de uma figura, ora com uma unidade A, ora com uma 

unidade B, obteremos resultados numéricos diferentes; no entanto, uma vez que a figura 

não foi alterada, não faria sentido pensar que sua área modificou-se. 

Pesquisas como a de Lima (1995), Baltar (1996), Duarte (2002), Melo (2003) e 

Santos (2005), entre outras, revelam que os erros cometidos pelos alunos são oriundos 

das dificuldades da construção do conceito de área, acarretando, no campo educacional, 

a necessidade de uma análise profunda, com a finalidade de observar a aprendizagem 

das grandezas geométricas no ensino fundamental. Esses estudos vêm sendo discutidos 

em congressos e têm despertado um maior interesse dos participantes pelo fato de 

provocar reflexões sobre as práticas docentes do quotidiano da sala de aula com a 

intencionalidade de provocar discussões das dificuldades apontadas na construção do 

conceito de área. 

Chiummo (1998) afirma que os conceitos de área e de perímetro geralmente são 

ensinados para os alunos através das fórmulas. Eles aprendem muito rapidamente, mas, 

não conseguem transferir esses conhecimentos para uma situação nova; confundem o 

perímetro com a área constantemente.  

Facco (2001), ao trabalhar figuras planas, defende que o professor deve levar os 

alunos a refletirem sobre as concepções que orientam e fundamentam as atividades que 

envolvem o conceito de área, para, posteriormente, estabelecerem as relações 

necessárias.  

A proposta de organização do ensino do conceito de área como grandeza 

contribui para que o aluno estabeleça a articulação entre os quadros geométrico e 

numérico (DOUADY e PERRIN-GLORIAN, 1989; BALTAR, 1996). Lima (1995) 
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recomenda a comparação de figuras planas, onde não seja escolhida a superfície 

unitária. Pode-se afirmar que duas figuras, A e B, têm a mesma área se elas coincidirem 

por superposição. Um outro procedimento a ser utilizado na comparação de figuras 

planas pode ser a decomposição/composição (corte/colagem ou corte/justaposição). 

Essas formas de se comparar figuras planas segundo sua área, sem escolher uma 

superfície unitária, ou seja, não utilizando o conceito de medida de área, permitem a 

construção de uma idéia de área como atributo da figura.  

Para Chiummo: 

Se o conceito de área e de perímetro forem bem explorados a partir de 
situações envolvendo, o quadriculado, a composição e decomposição 
e finalmente a dedução das fórmulas, os alunos conseguirão passar 
com muita facilidade do quadro geométrico para o quadro numérico, 
sabendo também, dessa forma, utilizar a ferramenta adequada para 
atingir o objeto da aprendizagem e justificar as fórmulas utilizadas 
(CHIUMMO, 1998, p.38).  

 

Nesse sentido, acreditamos que os recursos didáticos tangram e poliminós 

podem trazer uma importante contribuição no estudo da composição/decomposição de 

figuras planas, de modo a obter figuras de mesma área (construção progressiva de uma 

classe de equivalência), facilitando a articulação entre o quadro geométrico (diversas 

figuras planas) com o quadro das grandezas (figuras com mesma área).  

Na comparação de áreas, através da medida de área, as malhas são recursos 

didáticos que facilitam a articulação entre o quadro numérico e o quadro das grandezas; 

ao se escolher a superfície unitária, favorece a contagem de ladrilhos que compõem a 

figura plana representada. A mudança de unidade de área provoca a mudança de medida 

de área, mas há invariância de área. As questões da mudança de unidade e também do 

uso de diferentes superfícies unitárias associadas a uma mesma unidade, podem ser 
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exploradas com o tangram e os poliminós, contribuindo para estabelecer a articulação 

entre o quadro numérico e o quadro das grandezas. 

Essas relações entre os quadros, adotados para esses estudos, são 

esquematizadas por Bellemain & Lima (2002), da seguinte forma: 

Quadro 3 – Articulação entre Quadros 

 

 

 

 

 

Nesse esquema são evidenciados elementos para o desenvolvimento do estudo 

das situações que dão sentido ao conceito de área:  

- As superfícies planas (objetos do quadro geométrico); 
- As áreas (objetos do quadro das grandezas); 
- As medidas de áreas – números reais positivos (objeto do quadro 

numérico); 
- A relação de equivalência “ter mesma área” (objeto que permite 

passar do quadro geométrico ao quadro das grandezas); 
- As unidades de área (objeto que permite passar do quadro das 

grandezas ao quadro das medidas) (BELLEMAIN e LIMA, 
2002, p. 44). 

 

Segundo Bellemain & Lima (2002), a classificação e a análise das situações que 

dão sentido ao conceito de área evidenciam que a construção do significado desse 

conceito no Ensino Fundamental necessita abordar múltiplas situações, dentre as quais, 

situações de comparação, de medida e de produção de figuras planas. Os recursos 

Quadro Numérico 

Relação de  
Equivalência Unidade 

Quadro Geométrico 

Quadro das Grandezas 
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didáticos em foco na presente pesquisa (tangram, poliminós e malhas) também podem 

ser fortes aliados na elaboração desses vários tipos de situação que dão sentido à área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – RECURSOS  DIDÁTICOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

O presente estudo busca focalizar o conceito de área, a partir da utilização de 

recursos didáticos, em particular, do tangram, dos poliminós e das malhas, na 

abordagem do livro didático, observando a manipulação desses materiais na construção 

desse conceito como grandeza.  

Como afirma Passos (2003, p. 3): 

Os recursos didáticos nas aulas de matemática envolvem uma 
diversidade de elementos utilizados principalmente como suporte 
experimental na organização do processo de ensino e de 
aprendizagem. Consideramos que esses materiais devem servir como 
mediadores para facilitar a relação professor/aluno/conhecimento no 
momento em que um saber está sendo construído. 

 

Torna-se necessário criar uma prática de reflexão sobre a importância de 

recursos didáticos, através de uma proposta pedagógica que justifique sua utilização. 

Nos PCN’s recomenda-se o uso de recursos didáticos, destacando-se, dentre 

eles, o livro didático. 

Recursos didáticos como livros, vídeo, televisão, rádio, calculadoras, 
computadores, jogos e outros materiais têm um papel importante no 
processo de ensino e aprendizagem. Contudo eles precisam estar 
integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão 
(BRASIL, 1998, p. 57). 
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A grandeza geométrica aparece nas escolas como objeto de ensino há tempos 

imemoriais com o estudo dos Elementos de Euclides, vindo a passar por um certo 

abandono com a incorporação no currículo da matemática moderna nos anos 70. A 

partir de 1997, a grandeza geométrica área voltou a ser um conteúdo recomendado pelos 

PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) no bloco das grandezas e medidas. De 

acordo com esse documento, área é um conteúdo que tem uma significativa relevância 

em função do seu caráter utilitário, que possibilita a realização de trabalho 

interdisciplinar. 

 

2.1. – Considerações Iniciais sobre Recursos Didáticos 

Para esclarecer a intenção desta pesquisa, a princípio apresentaremos as noções 

trazidas em dicionários da língua portuguesa, com a finalidade de identificar as 

definições mais difundidas nessas fontes e que podem colaborar para o que chamaremos 

de “Recursos Didáticos”. Adotaremos, como apoio, dois dicionários renomeados da 

língua portuguesa: O NOVO DICIONÀRIO AURÈLIO DA LINGUA PORTUGUESA, 

2ª edição (1994) e o DICIONÀRIO HOUAISS, 1ªedição (2001). Faremos a seleção dos 

significados neles expostos, que estão relacionados com este estudo. 

No Dicionário Aurélio (1994), a palavra RECURSO vem do LATIM 

“RECURSU”; significa “ato ou efeito de recorrer”; “auxílio, ajuda, socorro, proteção”; 

“meio, expediente”; “meio”, ou “meio para resolver um problema”, “solução”. 

Observamos que há diferentes significados. Dentre eles, destacamos, como o mais 

apropriado para o nosso estudo, MEIO ou MEIO PARA RESOLVER UM 

PROBLEMA. No Dicionário Houaiss (2001), os significados não diferem muito dos 

demais. Assim, encontramos para RECURSO: “invocação de auxílio, pedido de 
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socorro”, “meio empregado para vencer dificuldades ou embaraço”, “tudo aquilo que 

possa significar amparo ou acolhimento, abrigo, refúgio, consolo”. Das acepções 

registradas, optamos por “MEIO EMPREGADO PARA VENCER DIFICULDADE”. 

O Aurélio informa-nos que a palavra DIDÁTICO vem do GREGO 

DIDAKTIKÓS, apresentando os significados: “relativo ao ensino ou à instrução, ou 

próprio deles”, “próprio para instruir”, “destinado a instruir”, ou, ainda, “que torna o 

ensino eficiente”, ou “típico de quem ensina, de professor”. Nesse conjunto de 

sinônimos optamos por DESTINADO A INSTRUIR e QUE TORNA O ENSINO 

EFICIENTE. Passaremos a acrescentar os significados encontrados para DIDÁTICO no 

dicionário Houaiss “Relativo à didática”; “Destinado a instruir”; “Que facilita a 

aprendizagem”; “Que proporciona instrução e informação, assim como prazer e 

divertimento”; ”Característico de professor”. No sentido que pretendemos conduzir 

nosso trabalho o “QUE FACILITA A APRENDIZAGEM” apresenta uma maior 

significação no âmbito escolar. 

Em livros de didática, RECURSO representa um nível especificamente 

pedagógico, colaborando com a dimensão técnica de ensino. Durante os anos 70, criou-

se uma expectativa de que o emprego de recursos didáticos em sala de aula solucionaria 

questões referentes ao ensino e à aprendizagem. Nesse sentido Araújo (1991) afirma 

que o tecnicismo pedagógico sobreleva os recursos materiais ligados à dinâmica 

concreta do ensinar e do aprender. Para Lorenzato (1991), os recursos interferem 

fortemente no processo de ensino e de aprendizagem; o uso de qualquer recurso 

depende do conteúdo a ser ensinado, dos objetivos que se deseja atingir e da 

aprendizagem a ser desenvolvida, visto que a utilização de recursos didáticos facilita a 
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observação e a análise de elementos fundamentais para o ensino experimental, 

contribuindo com o aluno na construção do conhecimento. 

 

2.2 – Concepção sobre o Livro Didático.  

É inegável a importância do livro didático no processo de ensino e no processo 

de aprendizagem da Matemática, tanto pelo aspecto histórico como, também, pelo que 

representa para a maioria dos professores. Sabemos que o livro, como outros meios de 

comunicação, como o jornal, a televisão, revistas e o computador, tem, dentro de suas 

atribuições, o papel de construir conhecimentos, proporcionando aos leitores a 

compreensão, a análise e o julgamento dos acontecimentos que compõem a caminhada 

do homem e do mundo. Dessa forma, o livro encontra-se presente na formação quase 

que da totalidade dos homens e, em um determinado momento, o livro didático se faz 

presente, principalmente, pelas políticas públicas destinadas ao Ensino. Assim, o livro 

didático é um recurso institucional com intenções pedagógicas, caracterizadas pelas 

reformas do ensino nos níveis fundamental e médio da instrução escolar. Como outros 

livros, o livro didático tem uma importância fundamental na formação do homem. Para 

Soares (1996,), citado em Lopes, professores e alunos, avaliadores e críticos que, hoje, 

utilizam livros didáticos, nem sempre se dão conta de que eles são o resultado de uma 

longa história. Na verdade, da longa história da escola e do ensino. Assim, a 

importância do livro didático justifica-se pela estrutura escolar que se mantém na 

educação básica brasileira. 

Para Oliveira (1984), o livro didático nada mais é do que um material impresso, 

bem estruturado, que se destina à utilização no processo de aprendizagem. Pelo fato de 
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ser um material impresso, por exemplo, o livro de Matemática apresenta limitações para 

a aprendizagem, as quais podem ser originadas, por exemplo, das formas de linguagem 

que esse recurso apresenta: a língua materna, a das simbologias matemática, as 

representações gráficas e espaciais, etc. A linguagem utilizada pelos autores é 

direcionada a uma clientela diversificada, social e culturalmente, muitas vezes com 

diferentes características próprias da regionalização e da comunicação. Esse recurso 

didático impresso expressa uma concepção de saber de competência do autor, conforme 

suas experiências em determinados meios sociais e culturais.  

Os livros didáticos vêm se prestando a divulgar as “verdades” aceitas pela 

comunidade intelectualizada, geralmente resultantes de observações, de estudos e de 

pesquisas realizadas por uma pessoa, ou por grupos de pessoas ou, até mesmo, por 

diversas gerações. Dessa maneira, aparecem obstáculos de percurso, às vezes com 

visões errôneas na construção do conhecimento, os quais dificilmente estão descritos no 

livro didático, principalmente naqueles voltados para a área das ciências exatas. Nesses 

estão expostos os resultados e não a maneira como foram obtidos.  

Podemos destacar que, a partir das políticas públicas do PNLD, um caráter 

diferenciado para o livro didático se faz presente no momento em que, sendo esse um 

recurso institucional que apresenta limitações, faz-se necessária a presença do professor, 

assumindo o papel de interlocutor entre a construção do conhecimento que se deseja e o 

conhecimento que o autor, a partir de sua produção escrita, deseja comunicar. Portanto, 

a ação do professor diante desse recurso didático é fundamental para elaboração do 

saber. Na verdade, é o livro didático que apresenta o conteúdo a ser trabalhado, os 

exercícios e problemas a serem resolvidos e, também, orienta o professor através do seu 
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manual para o professor, onde se encontram orientações e sugestões para a sala de aula, 

além das respostas dos exercícios propostos. 

 

2.3 – Histórico do PNLD.  

No Brasil, o primeiro contato que a maioria das pessoas tem com o livro 

acontece na escola, através do livro didático, ao se iniciar o desenvolvimento da leitura 

e da escrita. Tivemos períodos de tentativas de censura para a produção de livros. 

Quanto aos livros didáticos, os órgãos federais apresentavam uma maneira de avaliá-los, 

de forma que eles fossem aceitos e seguissem sem questionamentos.  

Esse percurso de avaliação começa em 1929, quando o governo brasileiro criou 

o órgão específico para legislar a política do livro didático, o Instituto Nacional do 

Livro (INL), com a finalidade de contribuir para a maior legitimação ao livro didático 

nacional, auxiliando no momento de sua produção. De imediato, essa finalidade não 

saiu do papel. Em 1934, no Governo Getulio Vargas, o INL recebeu suas primeiras 

atribuições: a edição de obras literárias para a formação cultural da população, a 

elaboração de uma enciclopédia e de um dicionário nacionais e a expansão do número 

de bibliotecas públicas.  

Os programas, na década de 1930, com a reforma Francisco Campos, 

influenciaram a organização do Livro Didático de Matemática. Em 1938, o Decreto-Lei 

nº 1.006, de 30 de dezembro de 1938, criou a Comissão Nacional do Livro Didático 

(CNLD), representando a primeira medida governamental de legislar e controlar a 

circulação do livro didático no país. Durante o ano de 1950, os parlamentares se 
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manifestaram sobre o livro didático com relação aos altos custos dos livros, que não 

permitiam seu acesso à maioria dos estudantes brasileiros.  

No Brasil, durante os anos de 1960, período de expansão escolar, aumentou a 

preocupação com o acesso ao livro didático. Foi nessa época que surgiu a política do 

livro didático com recurso do governo federal.  

Em 1966, através do Decreto-Lei 59.355, de 04 de outubro de 1966, criou-se a 

Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), que tinha como objetivo 

comprar livros didáticos e fazer a sua distribuição.  

Nos anos de 1970, as editoras passaram a ter critérios diferenciados para a 

produção de livros, de tal maneira que, para uma mesma disciplina e numa mesma série 

são produzidos livros com conteúdos diferentes. Em 1971, a COLTED foi absorvida 

pelo INL, tendo sido extinto o fornecimento gratuito de livros didáticos. A partir desse 

mesmo ano, o Instituto Nacional do Livro passou a desenvolver o Programa do Livro 

Didático (PLIDEF). Em 1976, o INL foi extinto, criando-se a FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO MATERIAL ESCOLAR (FENAME), que passou a executar o 

Programa do Livro Didático com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento. A 

partir dessa época, o volume de livros didáticos tornou-se elevado. Pinsky, citado por 

Neves, faz críticas a esse respeito:   

...  editoras costumavam vender ao governo livro: eram aqueles 
produzidos para o mercado, que não eram aceitos e ficavam no 
depósito da empresa editorial sem valor comercial. Vende-los ao 
governo sempre foi um bom negócio. Nesses casos, a decisão da 
compra, feita de maneira centralizada, sem consulta a professores e 
escolas, nada tinha a ver com a realidade dos alunos... às vezes, sequer 
os livros chegavam (PINSKY, apud NEVES, 2003, p. 85). 
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Em 1983, a FENAME  foi extinta, dando lugar à Fundação de Assistência ao 

Estudante que incorporou o PLIDEF. Nessa ocasião, o grupo responsável pelo exame 

dos problemas relacionados ao livro didático propôs a participação dos professores na 

escolha do livro didático. No decorrer dessas décadas, foram inúmeras as resoluções 

experimentadas pelos governantes para levar o livro didático à escola.  

Nos anos de 1990, o MEC começou a olhar rigorosamente para os livros 

didáticos devido à presença constante de erros conceituais, ausências de informações 

necessárias à formação dos estudantes, indicativos de preconceitos, além da falta de 

qualidade gráfica. No decorrer dessa década, mais precisamente em 1995, criou-se o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o qual estabeleceu critérios para a 

avaliação dos  livros didáticos. Assim, em 1997, as políticas públicas para o livro 

didático passaram a ser representadas pelo PNLD, executada por meio do Fundo 

Nacional do Livro Didático (FNDE). No período de 1985 até 1996, as distribuições dos 

livros às escolas, realizadas pelo MEC através das Secretarias, atenderam a critérios 

puramente técnicos: qualidade do papel, encadernamento, durabilidade, número de 

cores utilizadas. Em 1994, a FAE publicou critérios para a avaliação de livros didáticos, 

síntese de um estudo realizado com as dez coleções mais adotadas no Brasil, no Ensino 

Fundamental de 1a à 4a série. Posteriormente, a Secretaria da Educação Fundamental 

(SEF) resolveu avaliar os livros a serem adquiridos, para possíveis distribuições. A 

primeira avaliação realizada foi em 1992, com livros de 1a à 4a série do ensino 

fundamental.  

Com os critérios adotados para a avaliação, os autores vêm revelando uma 

preocupação em atender à aprendizagem, através das medidas utilizadas para a melhoria 

da qualidade do livro didático. Em Matemática, na primeira avaliação, em 1999, 



 

    

49 

 

 

tivemos alguns livros recebendo o critério de excluídos. Entretanto, em 2002, esses 

mesmos livros, com as devidas alterações, passaram a ser recomendados. Podemos 

ressaltar a situação dos livros didáticos antes das avaliações: apresentavam um padrão 

da matemática vigente desde a década de 1970; um grande número de obras com erros 

grosseiros, com livros reeditados a cada dez anos, sem nenhuma alteração. Após a 

prática das avaliações pedagógicas, previstas pelo MEC, encontramos nos livros 

didáticos de matemática, distribuídos sem erros conceituais, obras contextualizadas 

significativamente, revelando certa preocupação em desenvolver a autonomia do aluno, 

enfatizando a resolução de problemas. Também é vista a integração entre os grandes 

blocos da matemática. Essas são algumas das mudanças observadas nas coleções de 

livros didáticos de matemática. Assim, a prática avaliativa do livro didático provocou 

alguns impactos: em 2002, contávamos com treze coleções no guia do livro didático; em 

2005, com o amadurecimento desses processos avaliativos, o guia nos apresenta vinte e 

três coleções de livros de matemática para serem escolhidos. Nesse processo de 

avaliação, em 1999, os livros passaram a ser classificados livro por livro de cada 

coleção, com os critérios: excluídos, recomendados, recomendados com ressalva e 

recomendados com distinção. Nas avaliações de 2002, foram abolidos do guia os livros 

com o critério excluído. A classificação foi representada pela coleção, conservando os 

critérios: recomendados com ressalva, recomendados e recomendados com distinção. 

Em 2005, a classificação continua tratando da coleção, mas não é atribuída nenhuma 

menção. Percebemos um crescimento de livros didáticos e de autores, ampliando-se a 

possibilidade de escolha desses recursos didáticos, que são, muitas vezes, a única fonte 

disponível para a construção de aprendizagem.  
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2.4 – O Papel dos Livros Didáticos. 

Nas últimas décadas, o livro didático tem sido alvo de estudos e pesquisas no 

campo educacional, tendo em vista as ações realizadas por profissionais que lidam com 

políticas públicas. 

Pesquisadores, como Freitag (1993), Batista (2000), Belfort (2001), Bastos 

(2004), apresentam estudos com reflexões em torno da conceituação destinada do livro 

didático, no que diz respeito ao  seu papel na prática dos professores e sobre a utilização 

desse recurso em sala de aula, para o desenvolvimento no processo de ensino e 

aprendizagem.  Segundo Coracini (1999): 

Embora reconhecendo os defeitos dos livros, muitos professores 
preferem adotar um por diversas razões: os alunos ficam perdidos, 
sem referência para estudar; o professor tem parâmetros 
(reconhecidos) para definir o que deve ensinar e não perde tempo com 
conteúdos menos importantes, além, é claro, da economia de tempo 
para preparar as aulas (CORACINI, 1999, p. 35).  

  

Diante das reflexões sobre o uso do livro-texto como um recurso didático 

facilitador na prática dos docentes no processo ensino aprendizagem da matemática, 

Belfort et al (2001), referem: 

No entanto, 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 um 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 ET AL, 2001, p. 2). 

  

Apresentaremos um breve resumo de estudo sobre as visões mais recentes do 

livro-texto, feito por Belfort (2001) nos últimos 30 anos:  
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· Década 70 – O livro-texto de matemática apresentava, em geral, uma estrutura 

em que os conteúdos seguiam uma ordem seqüencial, com pré-requisitos, exemplos, 

exercícios e problemas, objetivando o desenvolvimento de capacidades nos aprendizes, 

favorecendo uma aprendizagem a partir da leitura e interpretação de textos. A sociedade 

brasileira, em geral, reconhece as limitações do livro didático e dependência, no Brasil, 

desse recurso de ensino.  

Para Freitag (1993, p. 130):  

...no Brasil, o livro didático ficou identificado com o livro descartável, 
de má qualidade, exclusivamente calcado no ensino programado de 
orientação behaviorista. Esse livro assumiu o controle da sala de aula, 
transformando-se em verdadeiro déspota do professor, do aluno e do 
processo de ensino-aprendizagem que se passa na escola. 

  

Essa autora revela que em outros países os livros fazem parte do cotidiano 

escolar, mas da sua produção participam equipes interdisciplinares, atendendo aos 

níveis de exigências e competências das crianças. Por outro lado, o livro didático é mais 

um instrumento de trabalho, entre outros materiais didáticos que compõem o ambiente 

escolar. Mas, no Brasil, nos anos 70, além do livro didático ser descartável, estudos 

revelaram ser ele de má qualidade, mas, que, no entanto, satisfaziam aos professores, os 

quais, geralmente, valorizavam-no, em demasia, e faziam dele o único instrumento de 

sala de aula, no exercício da docência, sendo tratado como verdade absoluta.   

· Década 80 – Conhecida como a década do aprender fazendo, influenciada pelo 

modismo da teoria epistemológica do construtivismo, que apontava novas trilhas para as 

abstrações matemáticas partindo de problemas concretos. Nesse período houve o perigo 

da identificação errônea.  
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Pela primeira vez, em 1980, apareceu, explicitamente, a vinculação política 

governamental do livro didático para crianças carentes, através do Programa do Livro 

Didático – Ensino Fundamental (PLIDEF) – e dos Programas do Livro Didático para o 

Ensino Médio e Supletivo (PLIDEM – PLIDESU), na gestão do Ministro Eduardo 

Portela. A partir das críticas em relação à política oficial do livro didático, discussões 

em reunião da FAE (Fundação de Assistência ao Estudante) com o Comitê de 

Consultores Didático-Pedagógicos, formado por cientistas políticos, em 1984, 

assumiram a função de propor estudo e pesquisa do livro didático e medidas que 

viessem a contribuir para a melhoria da qualidade dos livros didáticos e dos materiais 

escolares.  

  A reformulação da política do livro didático em nível Federal fortaleceu a idéia 

de livro durável e de boa qualidade: qualidade do material, da capa, da cor, do tipo da 

edição. Entretanto, essa melhoria externa deveria ser acompanhada pela melhoria 

interna, ou seja, uma revisão psicopedagógica e de conteúdos. O Programa Nacional do 

Livro Didático instituiu o livro reutilizável.  De acordo com Freitag (1993), a 

importância estabelecida pelo governo ao livro didático e o controle sobre esse recurso 

decorreu da percepção de que é necessário compensar as desigualdades sociais.  

· Década 90 –  Na década de 90, na avaliação dos livros didáticos estabelecida 

pelo Plano Decenal de Educação Para Todos, o MEC – Ministério da Educação, em 

1993, assumiu como diretriz a qualidade do livro didático e instituiu uma comissão para 

avaliar a qualidade desses livros, estabelecendo critérios gerais de avaliação. A partir de 

1994, os resultados dessa comissão passaram a ser divulgados e, em 1995, foi instituída 

a avaliação pedagógica com a universalização de atendimento e extensão ao conjunto 

das disciplinas obrigatórias do ensino fundamental. 
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A partir de 2000 – Nesse período, começou a aparecer a melhoria dos livros 

didáticos referente ao aprimoramento do processo avaliativo, estabelecido pelo MEC, 

para o período de 1995 a 2005.  

Nessa avaliação pedagógica do livro didático, foram estabelecidos critérios, 

organizados em dois grupos, que incluem critérios eliminatórios e critérios de 

classificação. A relevância dos critérios eliminatórios encontra-se relacionada à 

correção de conceitos, informações básicas, pertinência metodológica e, também, 

elementos que levem à discriminação religiosa, social e racial.  

Para Souza (1999), o livro didático é visto pelo MEC como um referencial do 

trabalho do Professor de Sala de Aula, o único acesso do aluno à fonte de estudo. 

Assim, o PNLD, através da avaliação, tem como objetivo contribuir para o 

aperfeiçoamento do livro didático, levando o professor a ver esse recurso como 

instrumento auxiliar do trabalho docente. Na perspectiva de atingir a melhoria da 

qualidade do livro didático, Souza (1999, p. ???), considera: “....a ênfase do Ministério 

da Educação está na consolidação de Parâmetros Curriculares Nacionais, enquanto 

maneira privilegiada capaz de desencadear mudanças em todos os níveis do Ensino 

Fundamental do Norte ao Sul do País”.  

O primeiro resultado dessa forma de avaliar o livro didático, baseando-se nos 

Critérios Eliminatórios e Classificatórios, é a organização de uma lista de livros 

recomendados e não recomendados.   

Com essa política avaliativa concebe-se o livro didático como primeira verdade 

do saber a ser construído na sala de aula das escolas do Ensino Fundamental do Brasil. 

Com o MEC controlando a qualidade dos livros didáticos, percebe-se um movimento 
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das editoras e autores para se atualizarem conforme os critérios pré-estabelecidos, 

observando-se, assim, indicadores de um esforço que vem apresentando impactos 

positivos.  

Batista (2003, p. 38) destaca:  

No campo da produção editorial, constata-se que o PNLD demarcou 
padrões de melhor qualidade para os Livros Didáticos brasileiros. A 
simples inscrição de livros no PNLD deixou de significar que estes 
seriam, automaticamente, oferecidos às escolas para escolha. O 
percentual de livros recomendados tem aumentado: As editores que 
estão participando do processo de avaliação desde 1997 vêm 
ampliando, progressivamente, o número de livros recomendados e 
reduzindo o de excluídos.  

  

A avaliação pedagógica estimulou e renovou a produção de livros didáticos no 

Brasil, ampliando a participação de novas editoras e nova geração de autores, 

destacando-se o aprimoramento dos conteúdos nos livros de matemática.  

É importante ressaltar que, muitas vezes, o livro didático é o único recurso que o 

professor e o aluno dispõem no seu percurso escolar e que no término de sua jornada 

educacional raramente terá acesso a essa fonte de informação. Na qualidade de 

ferramenta de trabalho, o livro didático tem assegurado uma cadeira cativa por ter um 

papel mediador nas situações de ensino e aprendizagem, pois, na relação professor-

aluno, segundo Oliveira et al (1984 p. 27): “O livro está para o aluno como o 

prolongamento da ação do professor”. 

A organização do livro didático de matemática antes do Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD –, com conteúdos abordados de forma concentrada nas 

unidades da coleção, com problemas propostos, na maioria exercícios de fixação de 

conteúdos, e os últimos capítulos referentes ao ensino da geometria, caracterizando, 
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assim, uma concepção de currículo linear, não promovendo a articulação entre os 

conteúdos matemáticos.  

Pretende-se analisar a abordagem e a seqüência de exercícios sobre o conceito 

de área, de livros didáticos de matemática do 3º e 4º ciclos (5ª e 8ª séries) do Ensino 

Fundamental. A fim de selecionar as coleções, levou-se em consideração o guia de 

livros didáticos 2005 e 2002 do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), ou seja, 

avaliação realizada pelo MEC (Ministério de Educação), haja vista que as resenhas das 

coleções encontram-se aprovadas e indicadas para a escolha do livro didático nas 

escolas públicas.  Segundo o PNLD-2005 (BRASIL, 2004), os textos das resenhas 

resumem a análise feita por especialistas, de acordo com os critérios de avaliação para 

livros de 5ª à 8ª série, definidas pelo Ministério da Educação. 

As resenhas do MEC permitem identificar coleções que organizam e distribuem 

os conteúdos de forma linear e que optam pela distribuição dos conteúdos de forma 

espiralada, bem como, aquelas que utilizam recursos materiais na abordagem 

exploração dos conteúdos. 

 

2.5 – Importância do Livro Didático para o Aluno e para o Professor.  

O livro didático faz parte de uma evolução das comunidades escolares que 

conduziu uma certa forma de pensar o ensino e a aprendizagem. Dentro do sistema de 

ensino, sua importância para o professor tem merecido uma determinada atenção diante 

dos fatos relacionados a algumas pesquisas, as quais afirmam ser esse o único recurso 

didático utilizado na construção do saber.  
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Dessa maneira, segundo Roegiers (1992), o livro didático preenche, 

principalmente, a formação em serviço do professor:  

... o objetivo é o de contribuírem com instrumentos que permitam aos 
professores um melhor desempenho do seu papel profissional no 
processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido o manual escolar 
contribui para desenvolver inovações pedagógicas. Longe de 
necessariamente encerrar o professor – e também – os alunos - numa 
abordagem linear das aprendizagens, o manual pode, se os atores se 
derem a esse trabalho, contribuir com uma imensidade de pistas 
novas, de novos instrumentos e de novas práticas que tenham em 
conta a evolução dos conhecimentos pedagógicos, a sensibilidade de 
cada professor e a especificidade dos contextos.  

  

Nesse contexto, o professor tem que garantir a organização do saber permitindo-

se conhecer a linguagem científica e transformando-a em linguagem precisa, 

proporcionando discussões, confrontando conhecimentos e criando conjecturas. Na 

perspectiva pedagógica, se a única fonte de saber for o livro didático, o professor pode 

vir a melhorar seus conhecimentos com leituras e reflexões, organizando o trabalho de 

sala de aula na perspectiva da construção do saber. Além do mais, esse recurso didático 

provavelmente poderá contribuir para a organização dos instrumentos avaliativos, 

favorecendo a inclusão da prática de avaliação formativa, procurando analisar os erros e 

usando estratégias que venham provocar a superação desses erros cometidos na 

construção dos conhecimentos.  

Na mesma ordem do professor, os livros didáticos representam funções 

diferenciadas para os alunos. Pode-se destacar que esses recursos têm um caráter 

diferenciado para o aluno, em relação ao professor, visto que contém um saber 

sistematizado, fornecendo ao aluno uma fonte de conhecimentos necessária à 

construção e articulação entre as aprendizagens matemática ou entre o cotidiano e a 
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aprendizagem escolar. Assim, Roegers (1992) destaca algumas funções em relação à 

aprendizagem do aluno:  

• Transmissão de Conhecimento – Ao adquirir conhecimentos, através dos 

estudos em livros didáticos, seja eles relacionados aos conceitos matemáticos, às 

fórmulas, à história, o aluno saberá utilizá-los no âmbito escolar e em outros 

campos, além da escola. Ou seja, sua essência é o campo cognitivo. Trata-se do 

saber  redizer sobre fatos particulares, sobre as relações, as classes, as estruturas 

e sobre um saber fazer cognitivo particular.  

·        Desenvolvimento de Capacidades e de Competências – Pretendendo-se 

desenvolver capacidades e competências no desenvolvimento da aprendizagem, 

dá-se ênfase maior à atividade, procurando-se contribuir para o aluno exercer 

determinadas atividades sobre diversos aspectos da aprendizagem. 

·        Consolidação das Aquisições – está relacionada à possibilidade de resolver 

atividades  com a garantia de assegurar  ao aluno uma certa estabilidade em 

relação às novas aprendizagens. 

·        Avaliação das Aquisições – Em uma perspectiva formativa, essas avaliações 

deveriam se preocupar com a análise dos erros, permitindo a construção de 

conhecimentos, a partir da localização e origem das dificuldades. 

·        Ajuda na Integração das Aquisições – Essas integrações podem ser vertical – que 

ocorre dentro da própria disciplina –, ou no sentido horizontal – combinada por 

saberes de diversas disciplinas na construção do conhecimento. 
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·        Referência – Quando o aluno busca as informações nesse recurso didático, de 

modo a garantir a precisão dos saberes. 

·        Educação Social e Cultura – Contribuir para o aluno, através do seu 

desenvolvimento do saber, conseguir encontrar o seu quadro social. 

  

2.6 – Refletindo sobre o Uso de Recursos Didáticos nas Aulas de Matemática.  

Pensando na utilização de recursos didáticos nas aulas de matemática, 

encontramos nos estudos de Passos (2003, p. 3) a seguinte afirmação: 

… os recursos didáticos nas aulas de matemática envolvem uma 
diversidade de elementos utilizados principalmente como suporte 
experimental na organização do processo de ensino e de 
aprendizagem. Consideramos que esses materiais devem servir como 
mediadores para facilitar a relação professor/aluno/conhecimento no 
momento em que um saber esta sendo construído.  

 

Essa pesquisadora apresenta uma preocupação com o processo do ensino e da 

aprendizagem, percebendo que a utilização de recursos didáticos pode vir a contribuir 

com a ação do estudante na construção do conhecimento, intensificando a relação com o 

professor e com o saber matemático. Sabe-se que os recursos didáticos aparecem em 

aulas de matemática desde a educação infantil. Entretanto, a simples presença desse 

material não conduz à construção do conhecimento. É importante criar métodos que 

desenvolvam a idéia de uma ação reflexiva, ao se optar por esse processo de construção 

do conhecimento.  

Assim, encontramos em Castelnuovo (1970), citado por Fiorentini e Miorim 

(1990): 
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... que o interesse da criança não seja atraído pelo objeto material em 
si ou pelo ente matemático, se não pelas operações sobre o objeto e 
seus entes. Operações que naturalmente serão primeiro de caráter 
manipulativo para depois interiorizar-se e posteriormente passar do 
concreto para o abstrato (CASTELNOVO, 1970, apud, 
FIORENTINI & MIORIM, 1990, p. 4). 

 

Nesse contexto, acredita-se na possibilidade de ser necessário criar uma prática 

de reflexão sobre a importância de recursos didáticos na construção do saber 

matemático, justificando a sua presença em sala de aula e, também, nas propostas 

pedagógicas. Outro ambiente que deve contribuir para essa reflexão é a própria 

formação do professor de matemática. Pesquisas revelam que existem divergências 

entre os caminhos metodológicos oferecidos na formação inicial e na formação 

continuada dos professores. Geralmente, a ênfase é dada à linguagem científica dos 

conceitos, não sendo vista a possibilidade de favorecer momentos de debates em sala de 

aula, com alunos e professores refletindo sobre material concreto, as possíveis relações 

matemáticas e a interação dos alunos na construção desse saber.  

Ao se decidir pela utilização de recursos didáticos no ensino de matemática, 

observa-se que é necessário um cuidado especial quando se pretende fazer uso desses 

recursos. Eles devem fazer parte do projeto pedagógico e, nesse aspecto, o professor 

tem um papel fundamental, pois, esses recursos materiais devem servir como 

instrumento para facilitar a relação professor-aluno-saber, no momento em que esse 

saber está sendo construído.  Fiorentini e Miorim (1990), numa análise referente à 

utilização de recursos didáticos nas aulas de matemática, pelo professor, afirma que nem 

sempre a escolha desse material é realizada com a devida clareza quanto à sua 

fundamentação teórica. Algumas vezes, passam a fazer parte do cenário de sala de aula, 

na perspectiva da participação do aluno em situação de manipulação dos objetos.  
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A investigação de Matos & Serrazina (1996) afirma que:  

... os conceitos matemáticos que a criança deve construir – com ajuda 
do professor – não estão em nenhum dos materiais de forma a 
poderem ser abstraídos empiricamente – como ocorre, por exemplo, 
com conceitos como o da cor, mas formar-se-ão pela ação 
interiorizada da criança, pelo significado que dar as suas ações, às 
formulações que enuncia, às verificações que realiza. (MATOS & 
SERAZINA, 1996, p. 197). 

 

Os recursos didáticos contribuem para a aprendizagem a partir da participação 

do professor em situação de ensino, com uma atenção explícita para as relações entre os 

procedimentos dos recursos didáticos e a formalização dos conceitos matemáticos 

estabelecidos. O estudo realizado por pesquisadores, como Bruner (1960), Dienes 

(1970) e Reys (1974), citados por Passos (2001, p. 193), permite afirmar que ambientes 

onde se faça uso de materiais manipuláveis favorecem a aprendizagem e desenvolvem 

nos alunos atitudes mais positivas. Entretanto, eles ressaltam, também, que existem 

investigações não conclusivas sobre a eficácia dos materiais concretos na sala de aula, 

pois, mesmo quando o professor usa esses materiais, os alunos, muitas vezes, não 

estabelecem relação dessas experiências concretas com a matemática formal. Essa 

dificuldade pode estar ligada à distância entre o tipo de recursos didáticos e as relações 

matemáticas que se pretende construir na sala de aula. Outra questão que precisa ser 

considerada refere-se à relação entre a abordagem metodológica, através de materiais 

concretos, e o livro didático de matemática.  

Para Ewbank (1977), apud Passos (1995):   

.... Ele pode apenas tentar explicar certas regras e procedimentos e 
exercitar seu uso.  Conceitos Matemáticos são aprendidos somente por 
experiências. Nós todos sabemos que, por exemplo, o perfume de uma 
rosa ou a dissonância de sons não podem ser aprendidos lendo 
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descrições verbais sobre eles em um livro. Você tem que experimentá-
los. É o mesmo com idéias Matemáticas. 

 

Em nossa análise, procuraremos identificar nos livros didáticos de matemática a 

articulação dos recursos didáticos, tangram, poliminós e malhas, na construção do 

conceito de área como grandeza autônoma. Destacamos, como um importante papel do 

tangram e poliminós, a manipulação das peças na construção de diferentes figuras 

planas, servindo de suporte auxiliar na dissociação entre área e figura. Nas 

representações de figuras planas nas malhas quadrada, triangular ou retangular, 

justamente ao se conservar a figura, vê-se esse recurso como um auxiliar à compreensão 

das quantidades de quadrados, triângulos ou retângulos, que essa figura plana possui. 

Não é a manipulação dos objetos nem a construção de figuras em malhas que podem 

garantir a aprendizagem, mas, essas representações, possivelmente, contribuem para 

facilitar a reflexão e a compreensão sobre os aspectos geométricos e numéricos de área, 

ou seja, a construção de área como grandeza geométrica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA: 
recursos didáticos na aprendizagem de área como 
grandeza geométrica. 

 



 

 

 

 

 

 

3.1 – Recursos Didáticos na Aprendizagem de Área como Grandeza Geométrica 

Sabe-se que na construção de um conceito se faz necessário que ele seja 

trabalhado de diversas formas e abordado sob diversos aspectos. Assim, procuraremos 

observar alguns aspectos do conceito de área, a partir da utilização dos recursos 

didáticos tangram, poliminós e malhas quadradas, entendendo que esses materiais 

ilustram contextos que enfocam, de forma diferente, o conceito de área 

Na seleção de recursos didáticos a serem articulados com o conceito de área nos 

livros didáticos de matemática, levamos em consideração os critérios elencados por 

Reys (1971), referendados em Matos & Serazina. (1996), para selecionar materiais 

manipuláveis:  

• Os materiais devem claramente representar o conceito 
matemático; 

• Os materiais devem ser motivastes; 
• Os materiais, se possível, devem ser apropriados para usar, quer 

em diferentes anos de escolaridade, quer em diferentes níveis da 
formação de conceitos; 

• Os materiais devem proporcionar uma base para abstração; 
• Os materiais devem proporcionar manipulação individual 

(REYS, 1971, apud MATOS & SERRAZINA, 1996, p. 
198). 

 

Passaremos a considerar o tangram, os poliminós e as malhas na construção do 

conceito de área como grandeza autônoma, procurando observar nos livros didáticos de 



 

    

64 

 

 

matemática se esses recursos estão sendo explorados na construção desse conceito e na 

sua aplicação em atividades. 

 

3.2 – Tangram e Ensino de Área 

O tangram é um dos quebra-cabeças mais antigos, formado por figuras planas 

recortadas de um quadrado. A origem desse jogo é associada à civilização chinesa, mas 

não se sabe quem o inventou, nem em que data esse jogo apareceu pela primeira vez. 

Sabe-se que, a partir do século sete antes de Cristo, os chineses conhecem-no por “Tch’i 

Tch’iao pan”, que significa “Tábuas das Sete Sabedorias”. Ele, também, era usado para 

designar um costume chinês: o de enfiar uma agulha no sétimo mês, pois dava sorte. 

Segundo Souza (1997), esse jogo foi trazido da China para o Ocidente por volta da 

metade do século XIX. Ele é formado por sete peças poligonais: 5 triângulos retângulos 

isósceles, 1 quadrado e 1 paralelogramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Samuel Loyd, o perito americano em puzzles, o deus Tan 

inventou o puzzle há 4000 anos e explicou-o nos Sete Livros de Tan. Cada volume 

 

TG TP 

TM 
TP 

TG 

Q 

P 
TM                     Triângulo Médio 
 

TG                     Triângulo Grande 
 

TP                      Triângulo Pequeno 
 
Q                       Quadrado 
 
P                        Paralelogramo 
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continha mais de 1000 puzzles que, supostamente, ilustravam a criação do mundo e a 

origem das espécies. As sete peças foram tiradas do sol, da lua e de cinco planetas – 

Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio e Vênus. Mais tarde, a sua história foi desmascarada 

como sendo elaborada sem bases e erudita intrujice. 

Por volta dos finais do século XIX, um industrial alemão começou a produzir 

versões de pedra do tangram e de outro puzzle, para confecção desse quebra-cabeça, 

com peças sob o nome de "O Puzzle Âncora", o qual teve tanto sucesso que se seguiram 

mais de 30 novos desenhos de conjuntos de peças. Durante a 1ª Guerra Mundial, a sua 

popularidade atingiu o mais alto nível entre as tropas, nas trincheiras de ambos os lados. 

Thomas Edison e o presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, endossaram, 

publicamente, os puzzles nos folhetos dos puzzles. 

Atualmente, o tangram está cada vez mais presente nas aulas de matemática. As 

figuras geométricas, que compõem esse jogo, permitem ao professor a sua utilização 

como um recurso didático, tendo em vista a possibilidade de inúmeras explorações de 

alguns conteúdos específicos, entre os quais: semelhança de triângulos, construção de 

figuras poligonais e a articulação com o conhecimento e a construção do conceito de 

área, de fração, congruência, simetrias, números irracionais, etc. Com esse jogo pode-se 

formar, pela justaposição das suas peças, mais de 1700 figuras entre animais, plantas, 

pessoas e figuras geométricas.  
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Quadro 4 – Silhueta com Tangram Quadrado 

 

 

Pesquisadores, como Kaleff (1999) e Souza (1997), revelam-nos outros tipos de 

tangram. No século XIX, Richer criou o tangram de Pitágoras, que articula uma relação 

com a escola Pitagórica de geometria A sua finalidade era provar o teorema de Pitágoras 

com a utilização desse jogo. Esse quebra-cabeça foi construído a partir do quadrado e na 

sua decomposição encontram-se dois quadrados (um quadrado pequeno e um quadrado 

grande), um paralelogramo e quatro triângulos retângulos isósceles (dois triângulos 

grandes e dois triângulos pequenos), ou seja, é um quebra-cabeças com sete peças. 

Quadro 5: Tangram Pitágoras 

 

 

 

 

 

O teorema de Pitágoras pode ser representado com as peças desse tangram. 

Escolhendo o triângulo pequeno, passaremos a chamar as medidas dos seus catetos de b 

e c, enquanto a medida de sua hipotenusa, de a. 
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É bom observar as áreas das peças do tangram que devem ser utilizadas para 

provar esse teorema: 

• A área do quadrado grande corresponde à área de dois triângulos 

grandes; 

• Um triângulo grande tem área igual a dois triângulos pequenos; e 

• A área do quadrado pequeno é igual à área de dois triângulos pequenos. 

Assim, a área do quadrado grande a2 corresponde à área do quadrado pequeno 

b2, somada com a área de um quadrado formado pela justaposição de dois triângulos c2. 

Dessa maneira, temos que: a2 = b2 + c2, para as medidas dos lados do triângulo pequeno 

desse tangram. 

Encontramos dois tangrans retângulos: um com nove peças, que apareceu no 

século XIX. Na decomposição desse retângulo pode ser identificados sete triângulos 

(dois triângulos eqüiláteros pequenos, dois triângulos eqüiláteros grandes, um triângulo 

retângulo escaleno grande, um triângulos escaleno médio e um triângulo escaleno 

pequeno) e dois quadriláteros (trapézios congruentes). Esse tangram pode ser explorado 

em diversas atividades que tratem dos conceitos matemáticos, área, semelhança e 

diferentes figuras.  

Quadro 6: Tangram Retangular 9peças 
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Tangram Retangular 

Na composição do tangram retangular encontram-se sete peças: quatro 

quadriláteros (dois trapézios retângulos pequenos, um trapézio retângulo médio e um 

trapézio retângulo grande), dois triângulos retângulos isósceles e congruentes e um 

pentágono irregular 

Quadro 7 – Tangram Retangular 7 peças 

 

 

 

 

O tangram retangular é um quebra-cabeça formado por sete peças, como mostra 

a figura acima. 

Com esses tipos de tangrans, a observação das diferentes representações de 

figuras planas, realizadas pelo processo de justaposição de todas as suas peças, permite 

identificar que seus contornos são segmentos de retas e a mudança das figuras não altera 

a sua área. Ou seja, ao mantermos as mesmas peças do jogo, estaremos construindo 

diferentes figuras planas, mas conservando a sua área, visto que estaremos tratando de 

equidecomposição de figuras. 

A literatura apresenta outros tangrans, nos quais os seus contornos não são 

formados exclusivamente por segmentos de retas: são os denominados coração partido, 

tangram oval e tangram circular. Em todos eles sua construção se faz com o auxílio do 

compasso, a fim de representar as circunferências e concordância de arcos.  
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O tangram “coração partido” é formado por nove peças, representadas na figura 

abaixo: 

         Quadro 8: Tangram Coração 

 

 

 

 

Utilizando um compasso, é possível a construção desse tangram circular, com 

maior atenção na correspondência entre as medidas das partes do quebra-cabeça.  

A partir da sua construção por procedimentos de régua e compasso, é possível a 

montagem (composição) por justaposição de diversas figuras tradicionais. 

Quadro 9: Silhuetas com Tangram Coração 

Quadro 7: Silhuetas com tangram coração 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

70 

 

 

Tangram circular 

Esse tangram é formado por dez peças, conforme o quadro a seguir: 

Quadro 10: Tangram Circular 

 

 

 

 

A partir da construção desse tangram circular, é possível a composição de 

algumas das figuras por justaposição das peças desse recurso didático. Usando sua 

criatividade, estimula a invenção de figuras diferentes, com mesma área. 

 

Quadro 11: Silhuetas com Tangram Circular 
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Tangram Oval 

Esse quebra-cabeça de dez peças também é conhecido como ovo mágico.  

Observe a representação simplificada da composição das peças desse tangram. 

Quadro 12 – Tangram Oval 

 

 

 

 

Comece a construção a partir da circunferência do centro O. 

 

Quadro 13 – Construção do Tangram Oval  

 

 

 

 

 

A partir da construção do tangram oval, por procedimentos de cortes 

(decomposição) das peças, é possível a montagem (composição), por justaposição, de 

diversas figuras tradicionais de aves.  

 

Observe que os arcos AC e BD têm centro em B 

e em A respectivamente, e raios iguais a AB. O arco CD 

tem centro em H e raio CH = DH. 

A circunferência de centro E é obtida transformando o 

raio CH a partir do ponto J sobre o diâmetro HJ. Os 

pontos G e F são a intersecção dessa circunferência 

com AB. 

Há algum tempo atrás, nos cursos de Desenho Geométrico, 

construções como esta oval eram tratadas regularmente sob o 

tema “concordância de arcos”. 

Usando régua e compasso e observando as medidas no 

esquema a seguir, reproduza um tangram Oval.  
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Quadro 14 – Silhuetas com Tangram Oval 

 

 

 

de Aves 

 

 

 

 

Concordamos com Souza (1997) e Kaleff (1999), ao afirmarem que a construção 

desses tangrans permite explorações semelhantes às do tangram tradicional (quadrado 

com sete peças), contribuindo com vários conteúdos específicos da matemática, dentre 

eles, a discussão da noção de área. Em nosso estudo, observaremos a articulação do 

tangram tradicional com o conceito de área em livros didáticos, visto que esse recurso 

vem sendo utilizado em sala de aula, na educação infantil, e nos livros didáticos, a partir 

das séries iniciais do ensino fundamental.  

Com isso, percebe-se o surgimento de novas propostas, por vários pesquisadores 

que utilizam o tangram como um recurso didático, e que apresentam sugestões de 

atividades com área. Imenes (1987) propõe a construção de figuras geométricas com 

uma dada área, supondo como unidade (de área) uma das peças do jogo. Ou seja, a 

construção de uma classe de equivalência de área, favorecendo a articulação entre os 

pólos geométricos, numéricos e das grandezas e possibilitando a dissociação entre 
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figura e área, ajudando, assim, a construir o conceito de área como grandeza 

geométrica. 

Outro procedimento possível com o uso do tangram acontece comparando as 

peças do quebra-cabeça, sendo uma delas escolhida como unidade de área, conforme as 

atividades em destaque: 

Atividade 1: Recubra com as peças do triângulo pequeno as peças indicadas na tabela. 
 
Peça Quantidade de triângulos pequenos necessários 

Q  

P  

TM  

TG  

 

Na atividade, acima, será utilizado, como unidade de área, o triângulo pequeno 

do tangram tradicional (quadrado com 7 peças), para a comparação das peças por 

sobreposição. 

Nessa comparação, percebe-se que no triângulo médio, no paralelogramo e no 

quadrado cabem dois triângulos pequenos. Assim, ao se escolher o triângulo pequeno 

como superfície unitária, pode-se dizer que as peças do tangram (TM, Q, P) têm duas 

unidades de área, e no triângulo grande cabem quatro TP, que é igual a quatro unidades 

de área. 

Essa atividade pode vir a ajudar na construção do conhecimento de que figuras 

diferentes (P, Q, TM) podem ter mesma área e que figuras de mesma forma (TG, TM, 
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TP) podem ter áreas diferentes. Com essa resolução se articula o quadro geométrico e o 

numérico, utilizando-se unidades não padronizadas de área.  

Para melhor exemplificar a dissociação entre área e medida de área, 

apresentaremos a utilização das peças do tangram, como unidade de medida, nas duas 

atividades, a seguir: 

Atividade 2 – No jogo do tangram, conforme figura 1, ao se escolher o triângulo médio 

(TM), como unidade, percebe-se que a área será expressa por 8 triângulos pequenos. 

Figura 1: Quadrado Tradicional com Tangram Médio 

 

 

 

 

 

Atividade 3 – No jogo do tangram, conforme a figura 2, ao se escolher o triângulo 

grande (TG), como unidade, tem-se que a área é expressa por 4 triângulos grandes. 

Figura 2: Quadrado Tradicional com Tangram Grande 
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Continuando a executar a comparação entre as peças do tangram, é interessante 

aplicar atividades em que outras peças sejam escolhidas como unidade de área e não 

mais o triângulo pequeno.  

Agora, a peça escolhida é o quadrado.  

Atividade 4: Compare as peças do tangram com o quadrado e preencha a tabela. 

Peças Quantidade de quadrados necessários 

P  

TM  

TG  

TP  

 

Observando as duas tabelas, percebemos que existe a possibilidade de dissociar 

o quadro numérico do quadro das grandezas, pois, a figura não se alterou. Nas duas 

situações, a comparação foi realizada com as mesmas peças do tangram, entretanto, a 

mudança do número se deve ao fato da escolha de diferentes superfícies unitárias do 

tangram, as quais não representam a mesma unidade de área.  

Assim, pode-se concluir que a mudança de unidade altera o número que expressa 

a área de uma mesma figura.  

Se a comparação entre as peças do tangram ocorrer entre o triângulo pequeno e o 

quadrado, como se representa essa área?  

Nessas atividades, referentes ao preenchimento das tabelas, observamos, na 1ª 

tabela, que a unidade de área é o triângulo pequeno. Sabe-se que a área do quadrado é 

igual a dois triângulos pequenos e, também, a área do quadrado do triângulo médio e do 
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paralelogramo são as mesmas, ou seja, dois triângulos pequenos. A área do triângulo 

grande corresponde a quatro triângulos pequenos. A partir dessa observação, quando a 

superfície unitária for o quadrado do tangram, tem-se que a área do triângulo pequeno é 

igual à metade da área do quadrado, ou seja, ½ unidade de Q. Com esse procedimento 

de composição de figuras, através da escolha do quadrado como unidade de área, 

aparecem as frações para expressar o valor de determinadas áreas. A articulação da 

grandeza área com as frações possibilita a ampliação do campo numérico das medidas 

de área.  

Assim, pode-se concluir que a mudança de unidade altera o número que expressa 

a área de uma mesma figura.  

UNIDADES DE ÀREA 
PEÇAS DO TANGRAM 

Triângulo Pequeno (TP ) Quadrado (Q) 

P 2 1 

TM 2 1 

TG 4 2 

TP 1 1/2 

Q 2 1 

 

A partir dessas atividades com o tangram, possivelmente será verificado que o 

mesmo quadrado original tem valores numéricos distintos, correspondentes às unidades 

previamente estabelecidas na situação problema. Com isso, observa-se que uma mesma 

área assume valor numérico diferente, conforme a unidade estabelecida 

Com relação ao uso do tangram, é importante, também, mencionar outras 

atividades em que, na composição de figura, são utilizados esses recursos. 
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Partindo-se do tangram original, para a montagem da silhueta do chinês (figura 

abaixo) verifica-se que figuras planas diferentes podem conservar a sua área.  

Quadro 15: Composição de Figuras com Tangram Oval 

 

Situação 1: 

 

 

 

 

 

Situação 2:  

Com os dois triângulos pequenos, através do procedimento de justaposição 

dessas peças, montou-se quadrado, paralelogramo e triângulo médio, conforme as 

figuras, abaixo representadas. 

Quadro 16: Composição de Figuras com Peças do Tangram 

 

 

 

A manipulação desses recursos didáticos possivelmente contribui para a 

aprendizagem, levando o aluno a reconhecer que figuras planas poligonais, 

representadas por uma quantidade de peças ou por todas as peças do jogo, possuem a 

mesma área. 
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Ao ser explorada a comparação entre as peças, possivelmente venha permitir 

a construção de classe de equivalência de área, figuras diferentes com mesma área 

(triângulo médio, quadrado, paralelogramo) e, também, contribuir para a ordenação 

das peças em relação à grandeza área (triângulo pequeno, triângulo médio, triângulo 

grande). Nesse caso, vale ressaltar que: triângulo médio, quadrado e paralelogramo 

possuem a mesma área. No entanto, percebe-se uma limitação na utilização desse 

recurso do tangram tradicional (7 peças), que se restringe à possibilidade de 

representação de figuras planas, com contornos curvilíneos, ou de poligonais em que 

seus ângulos não sejam múltiplos de 45º.   

 

3.3 – Poliminós e o Ensino da Grandeza Geométrica Área 

O que são poliminós e como podem ser utilizados no ensino de matemática? 

A história revela que o nome poliminó foi dado por Solomon W. Golomb, em 

1953, em uma conferência no Clube de Matemática de Harvard da Universidade de 

Harvard. Trata-se de um quebra-cabeça, formado por composição de quadrados 

congruentes. 

Como exemplo desse jogo, suponha que se têm três quadrados do mesmo 

tamanho (congruentes). De quantos modos seria possível dispô-los sobre um plano? 
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Quadro 17 – Composição com Quadrados 

 

 

 

As representações acima são apenas algumas das possibilidades de solução 

existentes. Entretanto, se for condição arrumar o quadrado lado a lado e vértice a 

vértice, sem superposição, ou seja, por justaposição, quantas serão as possibilidades? 

 

Quadro 18 – Composição dos Padrões de Triminós 

 

 

 

Chega-se a duas soluções para a referida questão, onde as figuras são obtidas 

com a justaposição de quadrados congruentes. Essa é uma maneira de representar os 

poliminós que, geometricamente, são caracterizados como figuras geradas pela conexão 

lado a lado de réplicas congruentes de quadrado. Assim, nesse quebra-cabeça, o padrão 

formado com um único quadrado recebe o nome de monominó; o padrão formado pela 

junção de dois quadrados lado a lado chama-se dominó; a combinação com três 

quadrados por justaposição é denominado de triminó; e, para esse último, poliminó, há 

dois padrões, sendo um deles conhecido como triminó reto, ou retangular, e o outro é 

chamado de L triminó. E sua representação no plano parece com essa letra (L). 
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Monominós - 

 

Dominós - 

 

Padrões de Triminós:  

 

 

Continuando o processo de determinação de peças dos poliminós, pode-se, com 

os padrões de triminós, acrescentar um monominós e, dessa maneira, obter os cincos 

padrões dos tetraminós (tetraminós quadrado, tetraminó reto, tetraminó L, tetraminó T e 

tetraminó Z). 

 

Padrões de tetraminós: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Triminó L 

   Triminó reto 

      Quadrado 
 

Tetraminó reto 

Tetraminó  L 
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Prosseguindo-se o processo de justaposição dos monominós, acrescentando-se a 

seqüência dos padrões de tetraminós, consegue-se os doze padrões de pentaminós.   

Geralmente, associam-se letras às figuras representadas por cada peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetraminó  T 

Tetraminó  Z 

Pentaminó reto 

Pentaminó  X 
 

[ L] 

[ V ] 
 

[ N ]
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Segundo Barbosa (1998), os pentaminós já haviam aparecido, em 1907, no livro 

“The Canterbury Puzzles”, do inglês Henry Ernest Dudeney, cuja abordagem tratava da 

situação problema, que tinha como finalidade cobrir um tabuleiro de xadrez, com 

dimensões oito por oito, com as doze peças dos pentaminós, um quadrado dois por dois 

(um tetraminó), revelando, com esse procedimento, que existem várias soluções para o 

referido problema. Em 1958, com recursos do computador Dana Scott conseguiu 

apresentar sessenta e cinco soluções diferentes para o referido problema. Com o 

quadrado na posição central, o problema do recobrimento de um tabuleiro de xadrez foi 

introduzido sob o nome THE BROKEN CHESSBOARD. 

Os problemas de pavimentação de figuras retangulares ou quadradas, com 

poliminós, surgiram após a Conferência de Golomb. O introdutor do vocábulo 

POLIMINÓS (POLYMINEOS), divulgado em revistas recreativas de matemática, no 

Journal of Combinatorial Theory e no Scientific American foi Martin Gardner.  

Os estudos realizados provavelmente permitem, com a observação da 

combinação por justaposição dos minós, conceituar o Poliminó como um polígono 

[ T ] 
 

[ U ] 
 

[ W ] 
 

[ S ] 
 

[ Y ] 
 

[ F ] 
 

[ P ] 
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formado por n-minó se, e somente se, for composto de n quadrados congruentes, 

conectados por justaposição, pelo menos por um lado, onde n corresponde ao número de 

quadrados (minós) que compõem cada padrão. 

Encontra-se, nesse jogo, a possibilidade de, ao se usar as peças do poliminós, 

cobrir uma figura plana sem deixar lacunas e, também, se fazer superposição. Essa é a 

condição indispensável na realização de pavimentação de figuras planas, com esse 

quebra-cabeças.  

Como exemplo, observe as formas retangulares recobertas com as peças dos 

poliminós: 

 

I – Recobrimento com triminós  
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II – Recobrimento com dominós:  

 

 

 

 

 

Esse processo de recobrimento, geralmente, chama-se pavimentação 

ladrilhamento ou mosaico. Segundo Lorenzato (1983, p. 03) “os primeiros estudos a 

respeito de pavimentação foram realizados em 1600 por Johannes Kepler, matemático e 

físico alemão”. 

A utilização dos poliminós possibilita, em matemática, o estudo de vários 

conteúdos. Entretanto, estaremos voltados a observar a articulação desse recurso 

didático com a construção do conceito de área como grandeza autônoma. Acredita-se 

que, uma das possibilidades que vêm colaborar com esse estudo, deve ser o 

ladrilhamento ou pavimentação de uma mesma figura plana, com tipos diferentes de 

minós. Nesse contexto, observamos a pavimentação da figura plana retangular, na qual 

são estabelecidos como critérios de revestimento os padrões do tetraminó, os padrões do 

dominó ou os padrões do monominó: 

A articulação desses recursos com a grandeza área é percebida pela escolha de 

unidades diferentes, ou seja (os poliminós em jogo), permitindo observar que, em uma 

mesma figura, ao ser pavimentada com diferentes poliminós (tetraminó, dominó e 

monominó), as medidas de suas áreas vão ser representadas por diferentes números. A 
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rigor, ao se mudar a unidade não se alteram as áreas, e sim, a medida de área, isto é, os 

diferentes valores numéricos da grandeza área. Outro ponto a destacar se refere à 

escolha das unidades de áreas, tomando um n-minó como unidade de área em relação às 

superfícies unitárias:  

• No monominó a superfície unitária é o quadrado; 

• No dominó a superfície unitária é o retângulo; 

• No tetraminó têm-se diferentes representações de superfícies unitárias 

(Quadrados, hexágonos e octógonos) Essas unidades de área permitem 

que os diferentes tipos de padrões representem superfícies unitárias 

distintas.  

Analisando as peças dos tetraminós, vê-se a possibilidade de articulação entre o 

quadro geométrico (figuras planas diferentes) e o quadro das grandezas (classe de 

equivalência de área). 

Para melhor exemplificar essa articulação, veremos sua utilização em padrões de 

pavimentações com poliminós. 

 

PADRÕES DE PAVIMENTAÇÃO POLIMINÓS. 

1. Recobrimento com tetraminós 

 

 

 

Área = 7 
tetraminós 
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Área = 14  dominós 

Nesse caso, temos a sobreposição desta figura com a justaposição de 7 

tetraminós diferentes. 

 

2. Recobrimento com dominós 

 

 

 

 

Nesse caso, temos a sobreposição desta figura com a justaposição de 14 dominós 

(peças retangulares). 

 

3. Recobrimento com monominós 

 

 

 

 
Área = 28 monominós 
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Nesse caso, temos a sobreposição desta figura com a justaposição de 28 

monominós (peças quadradas). 

As pavimentações variam de acordo com as peças dos poliminós escolhidos, 

onde se tem valores numéricos distintos, representando uma mesma figura plana. Essa 

atividade permite a dissociação de área e medida de área, facilitando a articulação do 

quadro numérico com o quadro das grandezas. 

Vale salientar que: 

• Um dominó corresponde a dois monominós pelo processo de 

justaposição; 

• Um tetraminós representa a combinação de quatro monominós por 

justaposição lado a lado. 

Os valores numéricos correspondentes à medida de área são diferentes, porque a 

unidade escolhida para cada pavimentação não foi conservada. 

É possível explorar situações de pavimentação em que se possua certa 

quantidade de minós. Como exemplo, destacamos a condição de representar formas 

retangulares com vinte triminós e outra, com doze pentaminós. Nessa atividade, uma 

das possíveis soluções de pavimentação com os padrões de tetraminós ou com os 

padrões de pentaminós é a representação de figuras retangulares distintas, ou seja, não 

se mantêm as medidas de seus contornos.   
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4. Recobrimento com triminós 

 

 

 

 

 

5. Recobrimento com pentaminós 

 

 

 

Nessa atividade, provavelmente, se articula o quadro numérico com o quadro das 

grandezas; para a medida da área tem-se valor numérico distinto, devido à escolha da 

unidade relacionada com padrões de poliminós diferentes nessas atividades – os 

pentaminós e os triminós. A partir da correspondência das peças do poliminós com a 

quantidade de minós que compõe, chega-se ao mesmo valor numérico para medida da 

área. Seria no caso da transformação da unidade não convencional de área, levando em 

consideração o quadrado que originou cada padrão. Existe, também, a possibilidade de 

articulação do quadro geométrico (as figuras são diferentes: retângulo que não conserva 

a medida dos lados) com o quadro das grandezas (as duas figuras retangulares possuem 

a mesma área, mesma classe de equivalência). Pelo processo de decomposição, 

recomposição (corte, justaposição e sobreposição), observa-se que essas duas figuras 

retangulares representam uma mesma área.  

Área = 20  triminós 
 

Área= 12 pentaminós  
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Para construir área como grandeza, pretendendo-se trabalhar com os poliminós, 

ao se limitar a quantidade de peças dos poliminós, misturando-se os padrões, possibilita 

a articulação do quadro geométrico (formado pelas figuras planas) com o quadro das 

grandezas (formado pelas figuras que possuem mesma área). Como exemplo, 

destacamos a combinação de um tetraminós com quatro triminós na criação de figuras 

planas, formadas pelo processo de justaposição desses padrões. 

Observemos as figuras formadas pela combinação de um tetraminós com quatro 

triminós. 

 

 

 

 

Todas as figuras planas formadas pela combinação desses padrões dos poliminós 

possuem a mesma área, visto que essas pavimentações foram confeccionadas com a 

mesma quantidade de peças e os mesmos padrões. As figuras formadas são diferentes 

(quadrado, retângulo, hexágono irregular) criando a possibilidade de dissociação entre 

área e figura. Vemos que com a utilização de um número finito de padrões dos 

poliminós é possível construir polígonos de diferentes formas. Esses polígonos são 

equicompostos, dessa maneira têm a mesma área. Segundo Lima (2000, p. 2): 

...a construção das classes de equivalência de superfícies de mesma  
área pode ser iniciado sem  utilização da função área, ou seja, sem a 
medida de área. Recursos tais como comparação de superfícies por 
superposição, composição/decomposição de figuras, etc., permitem 
atribuir um significado à expressão ‘ter mesma área’ sem que seja 
preciso utilizar medidas de área. De passagem, lembra-se aqui o fato 
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aparentemente contraditório de que se pode entender o que significa 
‘ter mesma área’ sem que se defina o que venha a ser ‘área’.  

 

Nessas situações, apresentadas com a utilização das combinações dos diversos 

tipos de poliminós, através das comparações das figuras pelo processo de composição 

/decomposição, ou pela associação de cada peça escolhida como unidade de área, ao 

número de monominós que compõe cada padrão escolhido como superfície unitária 

correspondente, permite articular o quadro geométrico com o das grandezas.  

A utilização desse recurso permite construir e explorar o conceito de área como 

grandezas, em situações de produção de pavimentação de uma figura plana, em que um 

padrão dos poliminós é pré-estabelecido, ou não; produção de figuras pela combinação 

de padrões; em situação de comparações de figuras pavimentadas com os poliminós 

(monominós, dominós, triminós, tetraminós, etc.); e em situações de medição de área 

com unidades não padronizadas. Com esse recurso didático, construído a partir da 

composição de padrões por justaposição dos lados de quadrados congruentes, estaremos 

observando mais um procedimento de construção do conceito de área de figuras 

poligonais, em que seus contornos são limitados por retas perpendiculares. Entretanto, 

não se tem a possibilidade de pavimentar figuras planas com contornos curvilíneos e 

com ângulos diferentes dos múltiplos de 90º.  

 

3.4 – Malhas Quadriculadas e Triangulares, no Ensino da Grandeza Geométrica Área. 

Acreditamos que os diversos recursos didáticos podem levar o professor a 

perceber um caminho, para propor atividades, a fim de que o estudante escolha seu 

próprio caminho na construção do conhecimento. Nesse contexto, as malhas vêm a 



 

    

91 

 

 

contribuir com representação de figuras geométricas, podendo ser utilizadas desde as 

séries iniciais, proporcionando aos alunos a oportunidade de observar elementos, em 

seus desenhos, que contribuem para a construção de conceitos matemáticos, como, por 

exemplo, proporcionalidade.  

Através da ampliação e redução de figuras, a simetria permite a conceituação de 

congruência, semelhança e ângulo como giro. As malhas quadriculadas podem auxiliar 

no desenvolvimento do conceito de ângulo e no registro gráfico que permitirá a 

evolução da idéia ângulo como giro (um giro completo, meio giro, um quarto de giro) 

para ângulo estático, correspondendo às rotações de 360º, 180º e 90º. Em malhas, 

podemos trabalhar seqüências. A sua estrutura lógica permite desenvolver habilidades 

que contribuem para o entendimento do sistema de numeração posicional ou qualquer 

outro processo algorítmico. Também, oferece elementos para a construção do conceito 

de medida. As noções das grandezas área e comprimento podem ser iniciadas, 

informalmente, utilizando-se as malhas e as unidades não padronizadas. 

As malhas exploradas em alguns trabalhos são representadas por um tipo de 

papel que permite desenvolver algumas atividades, podendo ser pontilhado, triangular, 

quadrangular ou qualquer outra composição de polígonos. 

MALHA QUADRADA      MALHA QUADRADA 
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MALHA RETANGULAR    MALHA TRIANGULAR 

 

 

 

 

 

 

MALHA PONTILHADA     MALHA DE POLIGONOS 

 

 

 

 

 

 

No dicionário de matemática de Imenes e Lellis (2002), malha significa divisão 

de papel por meio de linhas, exemplificada pela malha de quadrado e malha de 

triângulo. Segundo Aurélio (1995), a palavra quadriculado tem o seguinte sinônimo: 

dividido em quadrículas; pequena quadra; pequeno quadrado ou retângulo. No Houaiss 

(2001) esse significado é ampliado para: repartidos de forma a lembrar quadrados; 

quadrilátero. 

Neste estudo, optamos pelas malhas quadriculadas e triangulares, ou seja, papel 

preenchido por quadriláteros (quadrados ou retângulos) e triângulos, para que o 

desenvolvimento da noção de área enquanto grandeza possa ser facilitada mediante a 

utilização desse tipo de recurso.  

. . . . . . . . 

 

. . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
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As malhas podem aparecer articulando-se com conceito de área na exploração 

com unidades não padronizadas, possibilitando a composição de figuras com os lados 

podendo coincidir, ou não, com as linhas das malhas no procedimento de representação 

de figuras em malhas quadradas. Alguns dos seus contornos, que não coincidem com as 

linhas dessas malhas, permitem realizar a compensação das unidades (quadradinhos) 

que cabem na figura.  

Pesquisas realizadas por Ochi (1997) revelam que muitas crianças têm 

dificuldades para entender que figuras diferentes podem ter a mesma área. Essa idéia e a 

idéia de conservação de área podem ser exploradas e melhor compreendidas com o 

auxílio de desenhos feitos em malhas. Essas questões, a serem exploradas a partir de 

figuras representadas em malhas, ajudam a comparação entre as figuras, quanto à 

grandeza área, a partir da contagem de quadradinhos, ou pela composição e 

recomposição (corte e colagem ou corte e justaposição) das figuras. 

- Considerando as figuras desenhadas abaixo, podemos observar a sua 

representação e a sua área: 

 

 

 

 

 

 

A C B D 

E F 
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a) Qual(is) a(s) figura(s) de maior área? 

b) Existe(m) figura(s) com mesma área? Qual(is)?  

Acreditamos ser interessante o procedimento de mudança de unidade de área, 

optando-se por quadradinho, triângulo, retângulo ou, mesmo, outro quadrado (figuras 

que compõem diferentes malhas) para uma mesma figura. Ao se variar unidade de 

medida (malha), encontra-se diferentes valores numéricos para a mesma grandeza área. 

 Vejamos os polígonos na malha quadriculada: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se considerar um quadradinho como unidade de área, qual é a área de cada 

figura representada na malha acima? 

b) Se considerar um triângulo (1/2 quadrado) como unidade de área qual é a área 

de cada figura representada na malha acima? 

c) Se considerar um retângulo (dois quadrados) como unidade de área qual é a 

área de cada figura representada na malha acima?   

A C B 

D 
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As malhas podem servir, também, como um facilitador, para a obtenção da 

fórmula algébrica de área de algumas figuras, como, por exemplo, na figura do 

retângulo, representada em uma malha quadriculada, a contagem das unidades, 

organizadas em linhas e em colunas, pode vir a colaborar com a observação de que a 

área pode ser calculada pelo produto das medidas dos lados. 

Nas representações de figuras planas em malhas quadradas diferentes podemos 

distinguir medidas de área da grandeza área, o que significa utilizar diferentes unidades 

de área, isto é, articular o quadro numérico (números reais positivos) com o quadro das 

grandezas (classe de equivalência de área = mesma área), conforme ilustrações dos 

exemplos de atividades abaixo: 

I - Na malha quadriculada 1, da figura 3, o polígono representado tem área 

equivalente a 6 unidades de área. 

 

 

 

 

 

II - Na malha quadriculada 2, da figura 3, o polígono representado tem área 

equivalente a 24 unidades de área. 

 

 

Figura 3 
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Nesses dois exemplos, utilizamos procedimentos de contagem de quantidades 

de ladrilho e de compensação de ladrilhos pelo processo de recomposição, 

verificando-se que a figura plana, representada nas duas malhas quadriculadas, 

possui mesma área. Os valores numéricos correspondentes à área são diferentes, 

portanto, o valor numérico depende da unidade escolhida. 

 

3.5 – Objetivos da Pesquisa 

� OBJETIVO GERAL 

Analisar, em coleções de livros didáticos atuais de matemática, o uso do 

tangram, poliminós e malhas como recursos didáticos para a construção do conceito de 

área, como grandeza geométrica.  

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar os recursos didáticos utilizados na construção do conceito de 

área; 

Figura 4 
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• Analisar, nos livros didáticos, sugestões de utilização dos recursos 

didáticos tangram, poliminós e malhas na construção do conceito de área 

como grandeza geométrica; 

• Analisar a variação no tratamento de área como unidade não 

convencional, articulada com os recursos didáticos tangram, poliminós e 

malhas, nos livros textos de matemática; 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

                        

 

 



 

 

 

 

 

 

Para realizar a pesquisa, fizemos alguns percursos a fim de elencar critérios de 

análises e selecionar as coleções de livros didáticos de matemática, de 5ª à 8ª série do 

Ensino Fundamental. Um dos movimentos realizados nesta busca foi o contato com as 

Editoras, com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e consulta à Internet.  

 

4.1 – Justificativa da Escolha das Coleções Analisadas. 

Nesta pesquisa, apresentaremos um levantamento da distribuição dos livros 

didáticos de algumas Escolas Municipais e Estaduais de Pernambuco, no ano de 2005. 

Os dados foram coletados considerando: 

• Informações dos Professores das escolas públicas; 

• Informações junto às Secretarias dos municípios; 

• Pesquisa no Site: www.fnde.gov.br  do MEC (Ministério da Educação).  

Alguns fatos relacionados à presente pesquisa ficaram impossibilitados de coleta 

por falta de arquivos/documentos oficiais, que confirmem os recebimentos dos livros 

pelas escolas. Assim, o trabalho de coleta das escolhas dos livros didáticos foi realizado 

através de informações junto aos professores das escolas, ou em pesquisa realizada na 

internet. 
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Sabe-se que nem sempre os professores participam, ativamente, da escolha dos 

livros didáticos. Algumas vezes, a primeira opção escolhida não é a que chega à escola.  

Por várias razões, os livros adotados, disponibilizados nas escolas, nem sempre são, 

efetivamente, utilizados em sala de aula.  

Apesar disso, procuraremos contemplar as escolhas dos livros didáticos a serem 

analisados e as coleções mais utilizadas nas escolas das redes públicas no Estado de 

Pernambuco. Não foi possível fazer o mapeamento pretendido, tampouco construir uma 

amostra representativa do universo de escolas públicas de nosso Estado. Contudo, 

descreveremos, brevemente, os caminhos tomados para buscar e identificar as coleções 

que são mais presentes nas salas de aula. Pretendendo mapear a escolha dos livros 

didáticos, no Estado de Pernambuco, buscamos informações das editoras e órgãos 

públicos Estaduais e Municipais do Ensino, sobre os livros recebidos em cada escola.  

Foram contactadas a Secretaria de Educação e as Editoras Ática, Scipione, FTD, 

Moderna, Brasil, IBEP, Saraiva e Atual, as quais afirmaram não dispor de dados 

relativos aos livros didáticos utilizados, em 2005, nas Escolas Públicas Municipais e 

Estaduais de Pernambuco. Outro caminho percorrido foi através do site do MEC/FNDE 

– www.fnde.gov.br – na tentativa de mapear a distribuição dos livros didáticos, por 

região do Estado de Pernambuco. 

Por razões de atuação profissional em alguns municípios foi possível obter 

informações mais detalhadas sobre a rede municipal do Recife e das escolhas das redes 

Municipal e Estadual de Goiana e de Serra Talhada.  

As Secretarias Municipais de Educação do Recife e de Goiana têm a informação 

sobre a orientação e o processo de escolha. Em Recife, do universo de 36 escolas, 34 
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escolheram ‘Tudo é matemática’, conforme o resultado da análise e eleição nos 

encontros pedagógicos mensais; uma das escolas preferiu a segunda opção (Educação 

Matemática), e outra priorizou o ‘Novo Praticando Matemática’. 

Na cidade de Goiana, a maioria das escolas escolheu, na primeira opção o ‘Novo 

Praticando a Matemática’ e nas escolas estaduais desse município o livro escolhido foi 

‘Pensar e Descobrir’, o mais novo da editora FTD. 

Na cidade de Serra Talhada, localizada na região do Sertão, participando de uma 

formação continuada, conseguimos saber que a grande maioria das escolas recebeu o 

‘Novo Praticando a Matemática’; em segundo lugar aparece ‘A Conquista da 

Matemática A + Nova’; em terceiro lugar, encontram-se ‘Tudo é Matemática’ e ‘Idéias 

e Desafios’. 

Paralelamente a essa coleta, procuramos a secretária de Educação do Estado de 

Pernambuco a fim de ampliar as informações do livro didático, verificando a 

distribuição em todas as regiões. A Secretaria não dispõe desses registros, o que 

retardou a escolha das coleções a serem analisadas e a organização do livro didático por 

região, visto que a maior parte da coleta desses dados foi realizada através da internet.  

É importante ressaltar que a consulta disponibilizada pelo site do MEC (PNLD – 

Programa Nacional do Livro Didático / FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento 

da Educação), apresentou uma organização em que a coleta desses dados tornou-se 

lenta, ao serem acessados os dados relacionados à distribuição dos Livros Didáticos no 

Estado de Pernambuco. Consultávamos os municípios e visitávamos escola por escola. 

Ao se acessar o município as escolas são relacionadas nominalmente, com código e 

informação da esfera administrativa, à qual pertence, ou seja, Federal, Estadual ou 
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Municipal, mas não vem informado a que modalidade de ensino atende – Ensino 

Fundamental até o 2º Ciclo ou Ensino Fundamental até o 4º Ciclo, ou se é do Ensino 

Médio. Por não obtermos essa informação, tivemos que visitar cada escola. Como nosso 

interesse é o Ensino Fundamental do 3º e 4º Ciclos (5ª à 8ª série), em todos os 

municípios, a maior abrangência do ensino está centrada no Ensino Fundamental até o 

2º Ciclo (1ª à 4ª série), dedicamos bastante tempo na coleta desses dados. Outra 

organização que nos ajudaria a avançar seria um quadro geral da distribuição dos livros 

didáticos, adotados por municípios. Por não haver essas especificações, ocorreram 

prejuízos quanto ao mapeamento pretendido, o que acreditamos que se existisse um 

aplicativo ‘on line’, específico para esse fim, disponível na página do FNDE, facilitaria 

a coleta desses dados. 

A falta de informação pelos órgãos competentes, referente à distribuição do livro 

didático, retardou o mapeamento das escolas atendidas pelo PNLD, limitando a amostra 

pretendida inicialmente. 

 

Distribuição dos LD – por regiões  

Tabela 1: Distribuição dos Livros didáticos adotados no Estado de Pernambuco 

PERNAMBUCO 

Regiões Quantidade de 
Cidades 

Coleções dos livros 
adotados 

Quantidade de 
Escolas 

Sertão 54 19 395 

Agreste 43 13 226 

Zona da Mata 12 10 67 

Metropolitana 07 08 83 

Total 126 -- 771 
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Com essa tabela, é possível observar que conseguimos coletar informações sobre 

os livros recebidos nas diversas regiões de Pernambuco. Também, preferimos fazer um 

caminho diferente, procurando observar, mais intensamente, as regiões do sertão em 

relação à região metropolitana. Assim, visitamos um maior número de cidades do 

sertão. Na Mesorregião do Sertão, composta por 56 cidades, conseguimos fazer um 

levantamento dos livros didáticos em 54 delas. Na Região do Agreste, com 71 cidades, 

conseguimos visitar 43 cidades, em nossa busca pelo site. Na Zona da Mata, de 43 

cidades visitamos 12. Da Região Metropolitana, 14 cidades. No Arquipélago de 

Fernando de Noronha, passamos por 7 cidades. Nem sempre foi possível visitar todas as 

escolas de cada cidade. Paralelamente ao levantamento, nos apoiamos nas resenhas 

existentes no guia e escolhermos as coleções de livros didáticos a serem analisadas, 

conforme aparece na Tabela 2. 

Tabela 2: Levantamento e Códigos dos Livros Didáticos Analisados. 

LIVRO DIDÁTICO CÓDIGO AUTORES EDITORA 
A Conquista da Matemática 
A+Nova (2002) 

CM Giovanni, Castrucci, Giovanni 
Jr.  

FTD 

Educação Matemática 
(2002)  

EM Célia Corolino Pires, Edda 
Curi, Ruy Pietropaolo 

Atual Editora/ 
Ed. Saraiva 

Matemática na Vida e na 
Escola (2002) 

MV Analúcia Bordeaux Rego 
Elizabeth Ogliari Marques, 
Cleia Rubinstein, Elizabeth M. 
F. Borges, Gilda M. Q. Portela 

Editora do 
Brasil 

Matemática para Todos 
(2002) 

MT Luiz Márcio P. Imenes, 
Marcelo Certari Terra Lellis  

Editora 
Scipione 

Novo Praticando 
Matemática (2002) 

NP Álvaro Andrini, Maria José C. 
de Vasconcelos Zampirolo 

Editora do 
Brasil 

Tudo é Matemática (2002, 
2005) 

TM Luiz Roberto Dante  Editora Ática 

Em todo o Estado de Pernambuco aparecem 19 coleções de livros adotados. 

Escolhemos 6 delas, para análises, levando em consideração o quadro de distribuição. A 
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nossa escolha revela-se a partir da disponibilidade das coleções, da aceitação dos 

professores, da diversidade de editoras e da utilização de recursos didáticos, conforme 

indicações nas resenhas do PNLD. Assim, um dos motivos da escolha, para análise, de o 

‘Novo Praticando a Matemática’, ‘A Conquista da Matemática’ e ‘Tudo é Matemática’, 

foi a aceitação dos mesmos em todas as regiões. A Educação Matemática é um livro que 

aparece no PNLD de 2005, que traz sugestões de recursos didáticos e vem representado 

nas diversas regiões. Um dos livros adotados em uma escola Municipal do Recife, 

‘Matemática para Todos’, anteriormente intitulado ‘Matemática’, foi um livro bem 

escolhido no PNLD de 1999, onde se encontrava classificado como recomendado com 

distinção. Alguns estudos afirmavam que os professores de matemática apresentaram 

forte tendência a escolher esses livros.  

Segundo Batista, o professor:  

... com base nas escolhas do PNLD – 1998, e do PNLD – 2000 
revelou que na área de matemática predominam as escolhas pelos 
livros de menções mais altas, em contraste claro com as áreas, de 
Língua Portuguesa, História, Geografia e, em menor grau com a área 
de Ciências (BATISTA, apud, LIMA, 2000, p. 8). 

 

O livro ‘Matemática na Vida e na Escola’ aparece no PNLD de 2002 e, também, 

no PNLD de 2005. Ele se destaca pela abordagem do conhecimento com sugestões de 

utilização de recursos didáticos. Vejamos como esses livros didáticos aparecem, após a 

avaliação do PNLD, no Guia do Livro Didático:  



 

    

105 

 

 

Tabela 3: Guia dos Livros Didáticos PNLD – 1999/ PNLD – 2002/ PNLD – 2005 

GUIA DO LIVRO DIDÁTICO 

PNLD – 1999 PNLD  - 2002 PNLD –2005 

1. Matemática – Imenes & 
Lelis, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. 
Recomendados com 
Distinção (RD). 

1.Matemática – Imenes & 
Lelis. Recomendado com 
Distinção (RD). 
 

1. Matemática Para Todos – 
Imenes & Lelis. 
 

2. A Conquista da 
Matemática, Teoria e 
Aplicações – Castrucci, 5ª, 
6ª, 7ª e 8ª séries. 
Recomendados com 
Ressalva (RR).  

2. A Conquista da 
Matemática – Castrucci. 
Recomendado com 
Ressalva (RR). 
 

2. A Conquista da 
Matemática A + Nova – 
Castrucci, Giovani e 
Giovani Júnior. 
 

 3. Matemática Na Vida e na 
Escola – França et al, 2005.   
Recomendado com  
Distinção (RD) 

3. Matemática na Vida e na 
Escola – França et al. 
 

  4. Educação Matemática – 
Edda Cury et al. 
 

  5. Tudo é Matemática – 
Dante. 
 

  6. Novo Praticando a 
Matemática – Andrini 

 

Dos livros escolhidos para a análise, temos, nos Guias Didáticos de 1999, 2002 e 

2005, duas coleções: ‘A Conquista da Matemática’, Recomendado com Ressalva (RR) e 

‘Matemática’, Recomendado com Distinção (RD). A partir de 2002, aparece a Coleção 

‘Matemática na Vida e na Escola’, também Recomendado com Distinção. Em 2005, 

após a avaliação do PNLD, a quantidade de coleções de livros didáticos de matemática 

foram ampliadas. Para este nosso estudo, selecionamos os livros: ‘A Conquista da 

Matemática’, ‘Matemática Para Todos’, ‘Matemática na Vida e na Escola’, ‘Tudo é 
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Matemática’, ‘Novo Praticando Matemática’. Os livros ‘Educação Matemática’ e ‘Tudo 

é Matemática’ são criações mais recentes, para 5ª à 8ª série, do Ensino Fundamental.  

Cada volume dos livros didáticos, avaliados pelo PNLD 1999, recebia uma 

menção. Em 2002, as menções eram relacionadas à coleção. Em 2005, os livros foram 

avaliados, mas eram dispensadas as menções. Os livros que não constavam do Guia do 

Livro Didático ou apresentavam alguma das características dos critérios eliminatórios, 

elencados pelo MEC, ou os seus autores/editoras não o submeteram à avaliação do 

MEC. Esses três momentos de avaliações do livro didático do Ensino Fundamental 

apresentam algumas diferenças. Em 1999, as avaliações eram feitas volume por volume 

do livro didático. Em 2002 e 2005, as avaliações correspondiam a toda a coleção.  

Na Tabela 4, estão consideradas as 6 coleções, analisadas, do livro didático, e a 

sua presença nas diferentes Regiões de Pernambuco.  

 

Tabela 4: Quantitativo dos livros adotados, por região, no estado de Pernambuco 

QUANTIDADE DE LIVROS DIDÁTICOS 

REGIÔES DE PERNAMBUCO LIVROS 
DIDÁTICOS 

SERTÃO AGRESTE ZONA DA MATA METROPLITANA 

NP 53 72 19 04 

MT 16 00 09 02 

EM 13 01 00 01 

TM 153 57 14 56 

MV 13 23 00 00 

CM 58 35 14 11 

Total 306 188 56 74 
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Esta tabela mostra uma boa aceitação do livro ‘Tudo é Matemática’, podendo ser 

comparado com a Matemática, de Imenes, em 1999, destacando sua presença nas 

diversas regiões. ‘A Conquista da Matemática’ e o ‘Novo Praticando a Matemática’ são 

livros que estão na escola, anteriormente ao processo de avaliação proposto pelo PNLD, 

mantendo-se presente em todas as regiões. ‘Matemática para Todos’, que em 1999 foi 

amplamente escolhido, não se observa, em 2005, a sua presença nas regiões. Os livros 

didáticos ‘Educação Matemática’ e ‘Matemática na Vida e na Escola’ são propostas 

recentes, apresentadas pelo PNLD, começando a aparecer em pequena escala nas 

escolas públicas do Estado.  

Pretendíamos analisar a coleção Matemática Hoje é Feita. Assim, de acordo com 

a resenha do Guia do Livro Didático, essa coleção apresenta opções metodológicas com 

articulação entre os conteúdos de matemática, explicações históricas, sugestão de 

exploração experimental, visual e de utilização de recursos didáticos tangram e 

pentaminós, atendendo ao nosso estudo. Procuramos a editora e expusemos nosso 

interesse, mas não obtivemos acesso a essa coleção. Apenas, conseguimos abertura em 

relação a outras coleções.  

 

4.2 – Critérios de Análise 

Concomitantemente ao levantamento dessa distribuição, foi realizado um estudo 

do Guia do Livro Didático de coleções, para a seleção de livros que tratassem do objeto 

de pesquisa em questão, mediante critérios avaliativos de análise, a destacar: 
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1. Breve descrição da abordagem de área 

Estaremos observando como cada autor aborda o conceito de área, de que forma  

esse conteúdo é explorado nas atividades e, também, como os recursos didáticos 

tangram, malhas e poliminós são utilizados na construção do conceito de área como 

grandeza.    

2. Localização do estudo de área 

Algumas pesquisas revelam que os conteúdos do final do livro didático 

geralmente não são ensinados. Assim, procuraremos observar, nessas coleções de livros 

didáticos, qual a localização do conceito de área. 

3. Recursos didáticos utilizados 

Estaremos observando, em cada livro didático das coleções de matemática, a 

presença de recursos didáticos no estudo do conceito área. 

4. O uso de unidades não convencionais.  

A articulação do conceito de área com os recursos didáticos tangram, poliminós 

e malhas, possibilita construir a idéia do conceito de área como contagem de unidades 

não padronizadas, podendo escolher uma peça do tangram, do poliminós ou um ladrilho 

da malha, como superfície unitária, contribuindo para a dissociação entre área e número. 

5. Mudança de unidade.  

Os recursos didáticos elencados para este estudo favorecem optar pela mudança 

de superfície unitária. As figuras formadas pelo tangram e a escolha de diferentes peças 

desses recursos didáticos permitirão a articulação entre área e número, contribuindo 

com a articulação entre os quadros numéricos e o das grandezas. Esse procedimento 

poderá ser observado com as malhas, ao se mudar os tipos de malhas na representação 
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de uma mesma figura; e com os poliminós, ao se mudar os padrões dos minós. Ou seja, 

ao pavimentar uma figura plana com dominó ou com tetraminó, o número vai mudar em 

função da unidade escolhida, isto é, a medida de área varia conforme a unidade de área. 

6. Composição e Decomposição de Figuras.  

O Tangram e os Poliminós fornecem diversas possibilidades de composição de 

figuras, pela justaposição de suas peças. Os movimentos entre as peças contribuem para 

a criação de diversas figuras planas, mantendo-se as mesmas peças do Tangram ou dos 

Poliminós, construindo-se, assim, uma classe de equivalência de área (figuras diferentes 

com mesma área). É possível observar, nas figuras representadas em Malhas pelo 

processo de decomposição e recomposição, aquelas que têm a mesma área e as que não 

possuem mesma área. 

7. Dissociação entre área e perímetro.  

Escolhido o recurso didático para este estudo, os poliminós oferecem uma maior 

facilidade em distinguir área de perímetro. A formação das peças com contornos 

perpendiculares ajudam a encontrar o perímetro, estabelecendo como unidade de 

comprimento o lado de um quadradinho que compõe o poliminó e os diferentes padrões 

de poliminós, como superfície unitária de área nas malhas e no tangram. As superfícies 

unitárias representam uma maior facilidade de utilização em relação ao lado escolhido 

como unidade de comprimento. Dependendo da abordagem e do tipo de exercício 

trabalhado, consegue-se dissociar área de perímetro (quadro geométrico).           

8. Manual do Professor 

Com os livros didáticos escolhidos para a análise, procuramos observar o 

Manual do Professor, destacando o estudo de área e a utilização de recursos didáticos.  
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Diante do exposto, discorremos todas as coleções, entendendo que na construção 

de área como grandeza, a partir da proposta de utilização dos diversos recursos didáticos 

selecionados para este estudo, temos a possibilidade de criar situação de composição e 

decomposição de figuras, de produção de figuras planas, de escolher unidades não 

convencionais representadas pelas diferentes peças do tangram, pelos diferentes padrões 

dos poliminós e, também, pelos diferentes ladrilhos representados nos diversos tipos de 

malhas, de mudar de unidade, ao se trocar a superfície unitária (tangram, malhas, 

poliminós) dissociando área de figura (quadro geométrico) e área de número  (quadro 

numérico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para realizar esta análise, escolhermos 6 coleções de livros Didáticos, de 5ª à 8ª 

serie do Ensino Fundamental, indicadas pelo Programa Nacional do Livro Didático e 

utilizadas em escolas da rede pública de ensino do Estado de Pernambuco.  

 

5.1 – Breve Descrição das Coleções Analisadas.  

Nos livros da 5ª e 6ª séries da coleção A Conquista da Matemática, edição 2002, 

organizada em capítulos, os conteúdos encontram-se distribuídos em dez capítulos. Na 

7ª e 8ª séries estão distribuídos em doze capítulos. No início do capítulo vem um texto 

relacionado à atualidade matemática, sugestão de procedimentos com recursos didáticos 

manipuláveis ou textos históricos. Segue-se com conceito, definição, propriedades e 

exercícios. Em todos os livros temos seções da História da Matemática, Troque Idéia 

com o Colega, Tratando a Informação, Agora é com Você e Calculadora, Retomando o 

que Você Aprendeu, Explorando. Há sugestão de leituras para os alunos, bibliografia, 

respostas dos exercícios propostos e o glossário. Projetos diferentes aparecem em cada 

série, articulando-se com os conteúdos estudados. No final de cada livro, vem o manual 

do professor. 

Em Educação Matemática, edição 2002, as autoras fazem uma apresentação, 

destacando a importância social do conhecimento para o homem, a estrutura e 
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organização do livro. Nessa coleção, os conteúdos estão organizados em módulos: 5ª, 6ª 

e 7ª séries vêm com vinte módulos; a 8ª série vem com uma ampliação para vinte e dois 

módulos. Os conteúdos são retomados e aprofundados em cada volume. Observa-se 

uma proposta metodológica de resolução de problemas. No início de cada módulo, 

encontram-se textos de linguagem precisa, destacando o valor histórico, cultural e social 

desse conhecimento. Cada módulo apresenta as seções Resolvendo Problemas, É 

Preciso Saber, É Preciso Saber Fazer, Para Saber Mais, Mostre que Você Sabe. No final 

de cada livro, encontram-se sugestões de projetos que permitem estudar os conteúdos 

matemáticos. Encontram-se, também, o Banco de Imagem, Escolha sua Alternativa com 

Problemas Objetivos, relacionados a cada módulo, Resposta para os Problemas 

Propostos das várias Seções, Fontes das Imagens e o Manual do Professor.  

‘Matemática na Vida e na Escola’, edição 2002, apresenta o livro ao estudante, 

com texto simples, procurando despertar um maior interesse pelo estudo da Matemática. 

Essa coleção está organizada em unidades, 5ª e 7ª séries, com onze unidades; 6ª série, 

doze unidades; e 8ª série, dez unidades. Observa-se uma tendência metodológica de 

resolução de problemas com os conteúdos aprofundados em cada série. No início de 

cada unidade, as autoras explicitam os objetivos gerais dos conteúdos a serem 

estudados. Todos os livros são organizados em seções com Atividades, Exercícios, 

Desafios, Um Pouco de História, Exercícios Complementares, Curiosidades, sugestão 

do uso de calculadora e jogos aparecem em todas as séries. No final de cada série, 

conta-se com o glossário e sugestões de uma bibliografia recomendada, e comentada, 

para o aluno. No início, encontra-se o Manual do Professor.  

Em ‘Tudo é Matemática’, edição 2005, o autor faz uma apresentação do livro ao 

aluno, procurando enfatizar a importância da Matemática na vida e no cotidiano, 
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destacando a participação do aluno na construção do conhecimento. Nos livros de 5ª à 

8ª série encontram-se os conteúdos distribuídos e organizados em dez capítulos. Os 

conteúdos são abordados a partir de textos que destacam a importância da matemática, 

através das diversas formas de representação, significados de valor histórico da 

construção do conhecimento, com seqüência de atividades diversificadas, para a 

exploração do conceito. Em todos os livros da coleção têm-se as seções: Trocando 

Idéias, Você Sabia Que?  Desafio, Curiosidade Matemática, Raciocínio Lógico, Cálculo 

Mental, Brasil em Números, Revisão Cumulativa, Para Ler, Pensar e Diverti-se. No 

final do livro, encontra-se o glossário e respostas dos exercícios propostos nas unidades, 

além de outras sugestões de leituras complementares, bibliografia, atividades 

suplementares e o Manual do Professor. 

A Coleção ‘Novo Praticando Matemática’, edição 2002, aparece organizada em 

unidades, com os conteúdos distribuídos em vários subtemas para cada unidade. A 

introdução do conteúdo ocorre com texto de fácil compreensão, algumas vezes, 

relacionado com o cotidiano, e outras, com a história da matemática. A cada tema 

explorado aplica-se exercício de fixação. Geralmente, disponibilizam-se algumas 

curiosidades. No final de cada unidade, encontram-se exercícios agrupados em diversas 

seções. Conforme suas características, temos: Revisando, Para saber mais, Desafios e 

Auto-avaliação. 

No final de cada volume do livro texto dessa coleção, os autores propõem aos 

alunos site e leitura de livros relacionados aos temas desenvolvidos em cada volume, o 

gabarito de resposta dos exercícios de fixação e o Manual do Professor. Nos volumes de 

5a, 6a e 7a séries, encontram-se moldes de jogos, dos poliedros, polígonos e algumas 

malhas quadradas e triangulares. 
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A Coleção ‘Matemática para Todos’, edição 2002, é organizada em capítulos, 

com os conteúdos elaborados e aprofundados, nos livros de 5a à 8a série, do Ensino 

Fundamental. Antes de iniciar o estudo dos conteúdos matemáticos, os autores 

escrevem uma carta aos alunos e às alunas, justificando como escreveram a coleção e 

apresentam a estrutura com vista ao aprendizado da matemática. Escrevem aos pais 

fazendo um paralelo entre a mudança de paradigmas da matemática. Nos diversos 

capítulos, os conteúdos são introduzidos com textos de linguagem de fácil compreensão, 

algumas vezes, apoiado na história da matemática ou no cotidiano. Nessa coleção, 

encontram-se as seções Conversando, Problemas e exercícios, Problemas e exercícios 

para casa e Um toque a mais.  

No final de cada livro, encontram-se sugestões de leitura para os estudantes e as 

Referências Bibliográficas. Segue-se com Problemas e Exercícios Complementares, e a 

seção Superteste, Dicionário e a Assessoria Pedagógica. Na 8a série, antes da seção do 

dicionário, existe a seção Você e os Vestibulinhos, com provas de concursos. 

A seção Conferindo as respostas traz as respostas dos exercícios. No final, 

encontra-se o Bloco de folhas especiais, que deverá ser usado em cada série, para a 

resolução de algumas atividades. 

 

5.2 – Localização do Estudo de Área. 

Procuramos identificar o estudo de área nas seis coleções analisadas, nas Tabelas 

5 e 6, que tratam da localização, nos volumes, relacionando, posteriormente, os 

capítulos e as páginas.  
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Tabela 5: Área ao Longo das Coleções. 

LIVROS DIÁTICOS 5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série 

Matemática para Todos, 2002 

(MT)  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Matemática na Vida e na 

Escola, 2002 (MV) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Educação Matemática, 2002 

(EM) 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

Tudo é Matemática, 2005 

(TM)  

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

Novo Praticando Matemática, 

2002 (NP) 

 

X 

 

X 

  

X 

A Conquista da Matemática A 

+ Nova, 2002, (CM) 

 

X 

   

X 

 

 A Tabela 5 mostra o estudo de área em todos os volumes de duas 

coleções, em três volumes de três coleções, sendo que, em duas dessas, o estudo de área 

aparece nas 5ª, 7ª e 8ª séries; na outra coleção vem na 5ª, 6ª e 8ª séries. Encontramos o 

estudo de área nas 5ª e 8ª séries de uma coleção, apresentando, assim, uma estrutura 

parecida com a organização dos livros didáticos publicados anteriormente às avaliações 

pedagógicas propostas pelo PNLD.  

Passaremos a observar a distribuição do conceito de área relacionada aos 

capítulos. 
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A Tabela 6 (Anexo 2) mostra que poucos capítulos são reservados ao estudo de 

área. Geralmente, é um conceito que está entre os últimos capítulos nos diversos 

volumes das coleções analisadas. Em uma única coleção, vimos área sendo estudada em 

dois capítulos: o primeiro capítulo, das medidas, que aparece no início da coleção, e o 

segundo capítulo, o do estudo dos círculos e cilindros, no final da coleção do volume da 

8ª série.  

 

5.3 – Breve Descrição da Abordagem de Área.  

Em todas essas coleções, o estudo do conceito de área aparece em vários 

volumes. As coleções ‘Matemática para Todos’ e ‘Matemática na Vida e na Escola’ 

(2002) tratam o conceito de área em todos os volumes. Encontra-se, ao longo dos 

diversos volumes a articulação de área com outros conteúdos da matemática, como, por 

exemplo, na multiplicação de números naturais, conceito de fração, porcentagem, 

cálculos algébricos, teorema de Pitágoras, mas, geralmente, existe um único capítulo na 

segunda metade do livro, referente ao estudo e à aplicação em atividades do conceito de 

área, permitindo um aprofundamento desse conteúdo.   

Na coleção ‘Novo Praticando a Matemática’, na 5ª série, o estudo de área 

aparece como medida de uma superfície, apresentando a idéia de unidade de área não 

convencional, mas, a ênfase é dada ao sistema métrico decimal; realiza procedimento de 

estimativa de figuras com contorno curvilíneos, representadas em malha quadrada. A 6ª 

série está organizada em onze capítulos. O estudo de área encontra-se na unidade seis, 

relacionada à comparação entre grandezas de mesma espécie. A prioridade nesse 

volume está na obtenção de fórmula algébrica de área do retângulo, triângulo, 

paralelogramo e trapézio. A 8ª série possui nove unidades e a área é estudada na 
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unidade sete: CÍRCULO e CILINDRO. O procedimento de decomposição do círculo e 

composição do retângulo é utilizado para a obtenção da fórmula da área do círculo. 

Na coleção ‘Tudo é Matemática’, na 5ª série, utiliza-se unidade não 

convencional e se faz um resgate histórico desse conhecimento. A unidade de área 

convencional vem articulada com algumas figuras planas, como, por exemplo, o 

quadrado, o triângulo e o retângulo, como 1 cm2 de área. A fórmula de área do 

retângulo contribui na obtenção de outras fórmulas algébricas, pelo procedimento de 

decomposição e recomposição de figuras planas, como, por exemplo: o paralelogramo é 

decomposto em triângulo retângulo e trapézio retângulo, com os quais recompõe-se o 

retângulo; o triângulo aparece ao se traçar a diagonal do retângulo ou do paralelogramo, 

possibilitando a visualização entre suas áreas. O losango é decomposto em quatro 

triângulos retângulos congruentes com o traçado de suas diagonais, para composição do 

retângulo. Com o comprimento dos lados correspondendo às medidas das diagonais do 

losango, utilizam-se oito desses triângulos. Na obtenção da fórmula de área do trapézio, 

se utiliza o procedimento de composição do paralelogramo, com a utilização de outro 

trapézio congruente. O quadrado é tratado como um caso particular do retângulo, com 

todos os lados congruentes. A 7ª e a 8ª séries possuem dez capítulos e o estudo de área 

vem no nono capítulo.  Na 7ª série, a unidade de área não convencional é articulada com 

os revestimentos de piso e parede. O procedimento de estimativa de cálculo aproximado 

de figuras não poligonais, representadas em malhas quadriculadas com o quadrado 

associado ao centímetro quadrado, representação, composição e decomposição de 

figuras poligonais, a partir do retângulo, contribuem para a obtenção de fórmulas de 

área. Na 8ª série, a ênfase é dada ao uso das diversas fórmulas algébricas de área e a 

utilização da unidade de área convencional (cm2, m2, mm2, dm2).  
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Em ‘Educação Matemática’, na 5ª série, observa-se que no estudo de área vêm, 

no módulo dezenove, duas grandezas geométricas muito importantes; na 7ª série, 

aparece na primeira metade do livro, no módulo que trata de área de polígono; na 8ª 

série, o estudo de área vem relacionado aos problemas de áreas e volumes.  

Em A Conquista da Matemática, esse conteúdo está na segunda parte do livro. 

No volume da 5ª Série, o conteúdo área encontra-se na unidade Medindo o 

Comprimento e Superfície; na 8ª série, está na unidade o Estudo de Áreas das Figuras 

Geométricas Planas, que corresponde à unidade onze. Observa-se, na 5ª série dessa 

coleção uma preocupação com a unidade de área convencional e com as transformações 

das unidades de área, estabelecendo relação entre as unidades mais usadas para medir 

grandes e pequenas superfícies e as unidades agrárias hectare e alqueire com o metro 

quadrado. A utilização das fórmulas de área do quadrado, triângulo, retângulo, 

paralelogramo, trapézio começam a ser exploradas nesse volume. Na 8ª série, justifica-

se com a história a necessidade de medir área e explora-se a aplicação das fórmulas de 

área das figuras poligonais e do círculo.   

Nas coleções ‘Matemática Para Todos’ e ‘Matemática na Vida e na Escola’, o 

estudo de área é realizado em cada um dos volumes que compõem a coleção. Em 

‘Matemática Para Todos’, nos volumes de 5ª, 6ª e 7ª séries, área aparece em um único 

capitulo. Na 8ª série, vem em dois capítulos: em um deles, o estudo de área vem 

relacionado com a unidade convencional de área – o metro quadrado, seus múltiplos 

(km2, hm2 e dam2) e submúltiplos (dm2, cm2 e mm2) – e a aplicação das fórmulas de 

área do retângulo, paralelogramo, losango, trapézio e triângulo. No capítulo, Círculo e 

Cilindro, é realizada a obtenção e explorada, em atividades, a fórmula algébrica da área 
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do círculo e do setor circular, a partir da área de polígonos regulares inscritos e 

circunscritos.  

Na coleção ‘Matemática na Vida e na Escola’, os conteúdos encontram-se 

organizados em unidades. O estudo de área na 5ª, 6ª e 7ª séries aparece em uma única 

unidade, e na 8ª série é tratado em duas unidades relacionadas à geometria, área e 

volumes de alguns poliedros e calculando áreas de círculos, de partes do círculo e área 

total e lateral de cilindros. 

 

5.4 – Recursos Didáticos Utilizados  

No estudo de área, o tangram aparece em todas as coleções, como podemos 

observar na Tabela 7 (Anexo 3). Temos esse recurso na 5ª série, de quatro coleções; na 

6ª série de duas coleções; e na 8ª série de uma coleção. Os poliminós vêm em uma única 

coleção, da 5ª série, enquanto as malhas aparecem em todas  as coleções. Vale ressaltar 

que, em duas dessas coleções, as malhas contribuem com o conceito de área em todos 

os livros da coleção. 

Nessas coleções estudadas, observa-se pouca utilização de recursos didáticos na 

construção do conceito matemático área, haja vista a quantidade de exercícios existentes 

e os procedimentos de utilização adotados. Na CM (2002), das 152 questões propostas, 

13 delas envolvem recursos didáticos: 6 utilizam o tangram e 7, as malhas quadradas. 

No NP (2002) têm 95 questões, das quais, 12 com malhas quadradas e 1 com o tangram. 

Em TM (2002), existem171 questões, entre as quais temos 33 com malha quadrada, 3 

com malha pontilhada e 2 com tangram. Nessa mesma coleção, edição 2005, 

encontram-se 150 questões, das quais 22 são com malhas quadradas, mantendo-se as 
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que envolvem a utilização do tangram e das malhas pontilhadas. Na coleção MT (2002), 

há 90 questões, dentre elas 2 são com malhas triangulares; 22, com malhas quadradas e 

9 com o tangram. Nessa coleção existe uma maior possibilidade de construção do 

conceito de área com o uso do tangram. No estudo de área, na coleção MV (2002), 

existem 105 questões propostas, das quais temos 29 possibilidades de articulação desse 

conceito com o uso das malhas quadradas e uma única possibilidade de utilização do 

tangram, mas, com sugestões de procedimentos diversificados, contribuindo para a 

construção de área como grandeza. A coleção EM (2002), que apresenta o estudo de 

área com uso dos recursos didáticos tangram, poliminós e malhas, propõe 54 questões, 

das quais, 16 utilizam malhas quadradas. Essas malhas são também usadas para obter as 

fórmulas algébricas das áreas dos quadrado, retângulo, paralelogramo e triângulo, 

relacionando-os com a área do retângulo. Tem uma questão que usa malhas triangulares. 

Além das malhas, encontram-se uma questão com o tangram e três com os poliminós.    

  

5.5 – O Uso de Unidades Não Padronizadas  

Em Conquista da Matemática A + Nova, encontramos, no capítulo Medindo 

Comprimento e Superfície, a introdução da unidade de medida de superfície. O autor 

escolhe duas situações com unidades não padronizadas de área: a primeira, um 

hexágono irregular, representado em malha quadriculada, com um quadradinho como 

superfície unitária; a segunda situação, um dodecágono irregular, representado em 

malhas triangulares, escolhendo um triângulo como superfície unitária. Explora essa 

forma de encontrar a área de uma figura plana em 5 exercícios. Em 3 deles, a malha 

quadrada, usando um quadradinho como superfície unitária; nas outras duas questões, 

propostas na secção Troque Idéia com o Colega, é utilizado o tangram. Na primeira 
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sugestão de medida de área com esse recurso didático, escolhe-se o triângulo pequeno 

como superfície unitária e, na outra, escolhe-se o quadrado como superfície unitária, a 

fim de identificar a medida de área das figuras formadas pelas peças do tangram. Na 8a 

série, encontramos três questões envolvendo a malha quadriculada.  

Figura 5: Composição de Figuras com Tangram (CM, p. 249) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Novo Praticando Matemática, o uso de unidade não padronizada se resume a 

duas situações em que uma figura plana (hexágono irregular) é ladrilhada com o 

quadrado representando a superfície unitária. Depois, essa figura é ladrilhada com 

triângulos, sendo o triângulo escolhido como superfície unitária. Na 8a série, na página 
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189, tem-se um exercício em que círculos de tamanhos diferentes são representados em 

malhas quadradas diferentes; o quadrado de cada malha é utilizado como superfície 

unitária, a fim de determinar a área aproximada de cada figura. Assim, nessa coleção, 

pouco se utiliza recursos didáticos no estudo de área.  

Em ‘Matemática Para Todos’, na noção de área, no texto da 5a série, as unidades 

não padronizadas vêm associadas às lajotas que aparecem em revestimento de piso; 

também, são exploradas nos exercícios em situações em que figuras planas são 

ladrilhadas com quadrados e o quadradinho é escolhido como superfície unitária. As 

figuras planas, representadas nessa coleção, nas malhas quadradas, aparecem de 5a à 8a 

série do ensino fundamental, enquanto as malhas triangulares vêm apenas na 5a série. 

As superfícies unitárias escolhidas passam a ser o quadradinho ou o triângulo ou o 

paralelogramo, formado pela justaposição de dois triângulos. No estudo de área com o 

tangram, escolhe-se uma das peças desse recurso didático como superfície unitária, o 

que se torna possível com a dissociação entre área e medida de área. 

 

Figura 6: Figuras em Malhas Triangulares (MT, p. 187) 
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Em ‘Educação Matemática’, no início da 5a série, o estudo de área traz figuras 

ladrilhadas com quadrado. As autoras comentam a idéia de área, articulando número 

com unidade de medidas não padronizadas (u1, u2). Exemplos que ajudam a dissociar 

área de figura trazem os pentaminós representados em malhas quadriculadas; 

quadriláteros com ladrilhos quadrados e diferentes figuras planas, representadas em 

malha triangular ou quadrangular. Na 7a série, faz exploração com unidades não 

padronizadas, em três exercícios envolvendo a comparação entre paralelogramo, 

identificação de figuras de mesma área e produção de figuras planas. A metodologia 

adotada nessa coleção, com o uso dos recursos didáticos, em estudo, contribui com a 

articulação entre os quadros geométricos e numéricos de área.  

Em ‘Matemática na Vida e na Escola’, o uso do Tangram, no conceito de área, 

aparece na 5a série. As peças do Tangram – triângulo pequeno, quadrado – representam 

as superfícies unitárias de área. As figuras representadas em malhas quadradas, com o 

quadrado como superfície unitária, são encontradas em todas as séries do ensino 

fundamental. Também, em exercícios com figuras ladrilhadas com triângulos 

eqüiláteros, com a superfície unitária correspondendo ao triangulo 
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Figura 7: Figuras em Malhas Quadradas (MV, p. 186) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na edição de 2005 e de 2002 na coleção ‘Tudo é Matemática’, as peças do 

tangram, triângulo grande e triângulo pequeno são escolhidas como superfícies unitárias 

na 5a série. Nas 5a, 7a e 8a séries identificamos, nas duas edições, algumas situações 

como o quadrado representando superfícies unitárias nas situações com figuras 

representadas nas malhas quadradas e nas malhas pontilhadas. Outras superfícies 

unitárias são identificadas nessa coleção: lajota relacionada a revestimento de piso, 

placas em revestimentos de tetos e papel em revestimentos do tampo de uma mesa. Na 

edição de 2002, na 6a série, encontramos uma questão com unidades não convencionais 

onde as figuras planas estavam representadas em malhas quadradas e o quadrado 

correspondia à superfície unitária; na edição de 2005 não existe capítulo relacionado ao 
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estudo de área. Nas duas edições o triângulo aparece como unidade de área 

comprovando as relações de Pitágoras em que as figuras do triângulo retângulo e do 

quadrado com medida do lado, correspondendo aos catetos e a hipotenusa desse 

triângulo, são representadas em malhas triangulares. Essas propostas do livro didático 

contribuem significativamente na construção do conhecimento de área em que o uso de 

unidades não convencionais colabora para a construção do conceito de área, podendo 

vir a colaborar com a construção de uma classe de equivalência de figuras planas com 

mesma área. 

 

5.6 – Mudança de Unidade.  

Nas coleções analisadas, observamos procedimentos de mudança de unidade 

com o Tangram na Conquista da Matemática (2002), em ‘Matemática na Vida e na 

Escola’ (2002) e em ‘Tudo é Matemática’ (2002; 2005); a medida de área de cada peça 

do Tangram, ou das figuras planas formadas por esse recurso, escolhendo-se diferentes 

peças, como superfície unitária, fornecendo, assim, medidas de áreas diferentes para 

uma mesma figura plana.  
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Figura 8: Figuras com Tangram (MV, p. 178) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em o ‘Novo Praticando a Matemática’, o texto apresenta uma figura plana, 

ladrilhada, primeiro com o quadrado e, depois, com o triângulo, encontrando diferentes 

medidas de área em cada situação.  

Em ‘Educação Matemática’, temos um exercício com três figuras representadas 

nas Malhas Triangulares, em que um triângulo ou um quadrado, formado pela 
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justaposição de dois triângulos, é considerado como superfície unitária, fornecendo 

medidas de áreas diferentes.  

 

Figura 9: Figuras em Malhas Triangulares (EM, p. 208) 

 

 

 

 

 

 

Na coleção ‘Tudo é Matemática’, na 5a série, encontramos proposição de 

mudança de área, com diferentes tipos de revestimentos.  

Essas explorações de mudança de unidade nas coleções de livros didáticos 

fornecem a possibilidade de se trabalhar o quadro numérico e observar que na 

comparação de área de figuras planas não é suficiente comparar números, visto que, ao 

mudar a unidade de área, temos medidas diferentes para uma mesma área. Ao se 

escolher diferentes unidades, representadas pelas peças do tangram, ladrilhos ou malhas, 

permite-se distinguir área de número. Esse é um dos passos necessários, anterior à 

construção de área como grandeza. 
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5.7 – Composição e Decomposição. 

Em ‘Matemática Para Todos’, ‘A Conquista da Matemática’, ‘Matemática na 

Vida e na Escola’, nas coleções de Livros Didáticos de 5a à 8a série do Ensino 

Fundamental, observam-se procedimentos de composição e decomposição de figuras 

com o uso do recurso didático Tangram. 

 

Figura 10: Figuras com Tangram (CM, p. 294) 
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Em ‘Matemática Para Todos’, encontramos composição de figuras na introdução 

do texto Seção Ação e na Seção Problemas, e Exercícios, com produção de figuras com 

uma das peças do Tangram (triângulo pequeno) ou com todas as peças do Tangram.  

Em ‘Matemática na Vida e na Escola’, a composição aparece na produção de 

figuras com três peças, com quatro peças e com todas as peças do Tangram. Na coleção 

‘A Conquista da Matemática A + Nova’, na 8a série, na seção Explorando Geometria, 

existe três situações com composição de figuras. Esse procedimento também aparece na 

5a série, com várias figuras formadas pelas sete peças do Tangram, contribuindo para a 

construção da classe de equivalência de área, e figuras diferentes com mesma área.  

 

Figura11: Figuras com Tangram (CM, p. 295) 
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Em ‘Educação Matemática’, na 5a série, e na ‘Conquista da Matemática’, na 7a 

série, identificamos composição de figuras planas com o Tangram, no estudo de formas 

planas geométricas. Acreditamos que as orientações didático-metodológicas para espaço 

e forma, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), podem colaborar na 

organização desses conteúdos, nos livros didáticos de matemática com recursos 

didáticos. Podemos observar, nesse documento, como sugestões para o bloco do espaço 

e forma:  

Atividades que exploram a composição e decomposição de figuras, 
como ladrilhamentos, tangrans e poliminós, fazem com que os alunos 
verifiquem que o recobrimento de uma superfície pode ser feito por 
determinadas figuras como triângulos eqüiláteros, quadrados, 
retângulos, hexágonos regulares. Assim como a descoberta de que 
toda figura poligonal pode ser composta/decomposta por outra e em 
particular por triângulos, o que facilita o cálculo de área... (BRASIL, 
1997, p. 123).      

 

Essas sugestões didático-metodológicas pouco são aproveitadas no tratamento 

do bloco grandezas e das medidas. A produção de alguns livros não aprofunda o estudo 

de área com recursos didáticos. 

A composição de figuras planas em malhas é observada na 7a série da coleção 

‘Matemática Para Todos’, com representação de figuras planas, que são decompostas 

em diversos retângulos, e com decomposição de figuras quaisquer sendo recompostas 

em retângulos. Encontramos outras situações com decomposição de figuras em 

semicírculo, um trapézio decomposto em retângulos e triângulos que, a partir de 

movimentos físicos e aditividades de figuras, permitem recompor outras figuras com 

mesma área. 
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Figura 12: Figuras em Malhas Quadradas (MT, p. 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ‘Matemática na Vida e na Escola’, nas 5a e 6a séries, encontramos algumas 

composições de figuras nas malhas envolvendo aditividade de áreas e associadas à 

propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Na 8a série, há sugestão 

de decomposição e recomposição de figuras.  

 

Figura 13: Figuras em Malhas Quadradas (MV, p. 235) 
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Em ‘Tudo é Matemática’ (2002), a 5a série traz a decomposição de retângulo em 

triângulos representada nas malhas quadradas e numa figura qualquer em outras figuras, 

como triângulos eqüiláteros. Na coleção ‘Educação Matemática’, a decomposição de 

figuras é usada para comparar as áreas dos triângulos em relação aos retângulos 

formados em malhas quadradas. Na 6a série da coleção ‘Novo Praticando Matemática’, 

encontramos um único exercício com decomposição e recomposição de figuras em 

malhas quadradas. Na 8a série da ‘Conquista da Matemática A + Nova’, na seção troque 

idéias com seu colega, há atividade com decomposição e recomposição de quadrilátero. 

No estudo de Geometria, no ‘Livro Educação Matemática’, a composição de 

figuras com os pentaminós é identificada na pavimentação de um quadrado com o lado 

medindo 5 cm, e o uso de tetraminós na pavimentação de um retângulo. Essa situação 

não é aproveitada na construção do conceito de área.  

A composição e decomposição de figuras sem recursos didáticos vêm 

colaborando na obtenção das fórmulas de área dos quadriláteros e dos triângulos nas 

coleções ‘Educação Matemática’, ‘A Conquista da Matemática’, ‘Novo Praticando a 

Matemática’, ‘Matemática na Vida e na Escola’ e nas duas edições de ‘Tudo é 

Matemática’ e, também, na 7a série de ‘Matemática Para Todos’. Nessas coleções temos 

atividades de decomposição de figuras, facilitando a obtenção de medida de áreas, a 

partir de aditividades de área ou da recomposição da figura, permitindo a utilização de 

técnica de compensação, ajudando a identificar que figuras com mesma área podem ter 

formas diferentes.  

A utilização de recursos didáticos, poliminós e malhas, na decomposição e 

composição de figuras planas, provoca a articulação entre os quadros geométricos e o 
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das grandezas (modelização proposta por Douady & Perrin-Gloriam, 1889), no entanto 

vemos a utilização desses recursos na coleção ‘Educação Matemática’, com essa mesma 

finalidade. Constata-se a exploração das malhas e do tangram contribuindo com essa 

modelização nas coleções ‘Matemática na Vida e na Escola’ e em ‘Matemática para 

Todos’. Assim, a comparação entre figuras planas ajuda a reconhecer que figuras 

compostas pelas mesmas peças dos recursos didáticos (tangram, poliminós, malhas) 

possuem mesma área, fornecendo condição de distinguir figura de área, contribuindo 

para a construção de uma classe de equivalência de figuras com mesma área, podendo 

ajudar a reconhecer área como grandeza autônoma.  

 

5.8 – Dissociação entre Área e Perímetro. 

Na coleção ‘Matemática na Vida e na Escola’, identificamos exercícios com 

figuras planas, representadas em malhas, com mesma área e diferentes perímetros, em 

que o autor sugere uma discussão sobre a dependência da variação ou não de área e de 

perímetro.  
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Figura 14: Figuras em Malhas Quadradas  (MV, p. 187) 
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Nesse exercício, observam-se figuras com mesmo perímetro (B e E ou E e F) e 

áreas diferentes; figuras com mesma área (F e D ou D e B), mas perímetros diferentes. 

Também é possível identificar figura de maior perímetro não correspondente à figura de 

maior área e a figura de menor perímetro não correspondente à figura de menor área, ou 

seja, não há dependência entre a variação de área e perímetro. Esse estudo é retomado 

em outras séries nessa coleção.  

Na coleção ‘Matemática para Todos’, observam-se, na 5a série, exercícios em 

que área vem associada à quantidade de lajotas no piso, e perímetro, à quantidade de 

ladrilhos no rodapé. Depois, em malhas quadradas associando a unidade convencional 

de medida de comprimento (cm) e a medida de área (cm2).  

 

Figura 15: Figuras em Malhas Quadradas (MT, p. 188) 
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Na 6a série, esse autor trabalha a unidade não-convencional com os recursos 

didáticos malhas quadradas e tangram, provocando uma análise em relação aos atributos 

área e perímetro de uma figura. Na malha quadrada, o preenchimento da tabela área e 

perímetro pode ser explorado com a finalidade de dissociar área de perímetro. Com o 

tangram, a comparação de área e perímetro fornece a condição de se concluir que a 

variação entre essas grandezas são independentes.  

 

Figura 16: Figuras em Malhas Quadradas (MT, p. 207) 
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Figura 17: Composição com Tangram (MT, p. 207) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ‘Educação Matemática’, na 5a série, a autora compara, em diferentes 

atividades, o perímetro dos diferentes padrões dos pentaminós das peças do tangram 

(triângulo pequeno, quadrado, paralelogramo) que possuem mesma área. Na 7a série, a 

composição de figuras trabalha a dissociação entre figuras e área e entre figuras e 
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perímetro e, também, entre área e perímetro. Em outra situação, envolvendo ladrilho 

quadrado, para um mesmo perímetro, se realiza a comparação e ordenação de área, ou 

seja, com um perímetro fixo é possível produzir diversas figuras com medidas de áreas 

diferentes.  

 

Figura 18: Composição de Quadriláteros (EM: 129) 

 

Na coleção ‘Tudo é Matemática’ (2002; 2005), as malhas são os recursos 

utilizados nas 5a e 7a séries, em atividades com várias figuras planas e preenchimentos 

de tabela, para facilitar a comparação entre área e perímetro. Na edição de 2005, nas 5a 

e 7a séries existem atividades envolvendo a produção de figuras com mesma área e 

comparação entre os perímetros, permitindo identificar as figuras com maior perímetro. 

Na ‘Conquista da Matemática’, temos uma questão envolvendo área e perímetro, 

produção de figuras planas (retângulo) com mesma área e diferentes perímetros.  
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Essas propostas, apresentadas nas coleções, apontam para a possibilidade de 

superação de algumas dificuldades relacionadas ao tratamento geométrico de área, que 

contribuem para a confusão entre área e perímetro.  

 

5.9 – Manual do Professor 

Em ‘Educação Matemática’, o módulo medir e comparar é só começar as 

orientações metodológicas, existe um maior destaque para as medidas em relação às 

grandezas. O módulo relacionado à área e perímetro apresenta caminhos metodológicos 

que contribuem para a construção de área como grandeza. As autoras comentam sobre 

as freqüentes confusões entre área e perímetro, apresentando explicações relacionadas 

às situações problemas propostas em sala de aula; colaboram com sugestões de 

comparação e produção de figuras com área e perímetro não variando no mesmo 

sentido. Anterior às fórmulas de área, propõem trabalhar composição e decomposição; 

corte e sobreposição de figuras; procedimentos de contagem de ladrilho; uso de malhas 

tangram e poliminós e, também, estimativas por apresentação.  

‘A Conquista da Matemática’ apresenta sugestões de unidades não padronizadas, 

uso de quadriculado, composição e decomposição de figuras, para a obtenção da 

fórmula de área, e procura levar o aluno a refletir sobre a dissociação entre área e 

perímetro. No ‘Novo Praticando a Matemática’, a ênfase está na medida de área. Em 

‘Matemática Para Todos’, a construção do conceito de área estimula procedimentos de 

composição e decomposição de figuras em malha. É uma das etapas que colabora para a 

compreensão das fórmulas de área. Também o tangram é utilizado na composição e 

decomposição, comparação de área e dissociação entre área e figura e entre área e 
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perímetro. Na coleção ‘Matemática na Vida e na Escola’, no estudo de área, essas 

autoras afirmam que as dificuldades relacionadas ao conceito de área são resultados do 

enfoque adotado no processo de ensino. Propõem a construção de conceito de área 

como grandeza. No trabalho de área, adotam quatro etapas, propostas por Tinoco:  

1a Etapa: Comparação de diversas áreas; 

2a Etapa: Medida de área com diversas unidades; 

3a Etapa: Medida de área de figuras simples, utilizando o quadrado unitário como 

unidade; e estimativas; 

4a Etapa: Estabelecimento e utilização das fórmulas de área das figuras geométricas 

planas mais simples.  

No processo de construção do conceito de área, essas autoras utilizam unidades 

de medidas de área padronizadas e não padronizadas. O uso das unidades não 

padronizadas contribui para a construção do conceito de área.  

Em ‘Tudo é Matemática’ (DANTE, 2002; 2005), as orientações, no Manual do 

Professor, são o tratamento de área como grandeza, propondo atividades de 

comparação, composição e decomposição, com utilização do tangram e das malhas. 

Esse autor afirma que o tangram é um excelente recurso didático para trabalhar 

composição e decomposição de figuras planas e, também, para aplicar o conceito de 

área.  

Com essas análises, percebemos, nas coleções ‘Matemática na Vida e na 

Escola’, ‘Educação Matemática’ e ‘Tudo é Matemática’, uma maior contribuição para a 

construção de área como grandeza, inclusive com o uso dos recursos didáticos em 
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estudo. Na primeira coleção, no modelo adotado para conceituação de área, vemos uma 

preocupação em apontar os caminhos, provocando no professor a necessidade de 

reflexão e reorganização no seu processo de ensino. 

Em ‘Educação Matemática’, os procedimentos metodológicos permitem a 

construção do conceito da grandeza área, mas acreditamos que deva ampliar as 

discussões das atividades. Vemos ‘Matemática Para Todos’ e ‘Matemática na Vida e na 

Escola’ como os livros que melhor apresentam a composição de figuras com o uso do 

tangram e a utilização dessas peças como unidades não padronizadas. Todos os 

procedimentos adotados vêm a colaborar com o conceito de área como grandeza 

autônoma.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento bibliográfico realizado sobre o estudo de área enfatiza a 

importância de uma análise detalhada do ensino e da aprendizagem das grandezas 

geométricas, em particular das grandezas comprimento, área, ângulo e volume. Essas 

pesquisas continuam apontando para a tendência da Didática da Matemática em 

provocar reflexões sobre as práticas de sala de aula na construção dos conceitos.  

Nas análises dos erros cometidos sobre o conceito de área, são apontadas 

diferentes concepções desenvolvidas na sua construção. O erro mais freqüente, 

diagnosticado nesses estudos, se refere ao: 

■ Uso inadequado de unidades de áreas, sem uma correspondência com a 

medida de área; 

■ Extensão indevida das fórmulas, uso da fórmula do retângulo para outras 

figuras planas; 

■ Confusão entre unidades de áreas e medidas de áreas; 

■ Confusão entre áreas e perímetros. 
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 Os erros cometidos pelos alunos revelam dificuldades de aprendizagem 

associadas aos procedimentos de resolução de problemas de área, em que são 

consideradas as características numéricas ou aspectos geométricos. 

A partir dessas análises dos erros, percebeu-se a necessidade de realizar a  

articulação entre os quadros geométrico e numérico, na construção do conceito de área. 

Essa modelização, organizada por Douady & Perrin-Glorian (1989), vem sendo adotada 

por Baltar (1996), Bellemain & Lima (2001), e outros pesquisadores, na formulação de 

suas hipóteses didáticas, criando uma expectativa na superação dessas dificuldades 

durante a fase de aprendizagem. 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar, em coleções de livros didáticos 

atuais de matemática, o uso do Tangram, dos Poliminós e das Malhas, como recursos 

didáticos para a construção do conceito de área como grandeza geométrica. 

Para atingir nossos objetivos, sintetizamos alguns estudos sobre recursos 

didáticos, refletindo sobre a possibilidade de sua utilização na construção dos 

conhecimentos matemáticos. Aprofundamos essa reflexão em pesquisas de Livro 

Didático e encontramos evidências de que esse é o único recurso que alunos e 

professores possuem. Portanto, o uso do Livro Didático pelo professor constitui-se 

como única  fonte para a construção do saber, transformando-se em recurso 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem.  

No percurso estudado, conseguimos reunir elementos importantes em relação à 

distribuição dos livros didáticos. Pretendendo organizar o mapeamento de uma amostra 

da distribuição, no Estado de Pernambuco, acreditamos na possibilidade de coletar essas 
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informações na Secretaria de Educação e nas Editoras, mas, esses órgãos pouco 

puderam acrescentar.  

Um aspecto relevante a ser mencionado nesta trajetória refere-se às visitas 

realizadas às editoras, que nos mostraram enormes desafios pela falta de uma reserva 

técnica, para pesquisadores, e que, na maioria das vezes, nos deixou bastante 

apreensivos.  

Na nossa pré-seleção dos livros didáticos, pretendíamos analisar o livro 

“Matemática Hoje é Feita Assim”. Nessa escolha, consideramos a leitura das resenhas 

do Guia do PNLD, com indicações de utilização de recursos didáticos Tangram, Malhas 

e Poliminós, na exploração dos conceitos.  

Nas análises dos Livros Didáticos, observamos o texto e o Manual do Professor, 

procurando identificar a concepção de área adotada pelo autor, onde se apresentavam 

propostas de comparação e de produção de figuras planas com os recursos didáticos 

Tangram, Poliminós e Malhas e, também, o uso dos padrões de Poliminós, as peças do 

Tangram ou dos Ladrilhos da Malhas como unidade de área.  

O estudo do Guia de Livros Didáticos – Matemática – 2005, de 5ª à 8a série – 

PNLD – apresenta indicativos, permitindo fazer a primeira seleção de livros didáticos a 

serem analisados. Outra condição está relacionada à escolha dos livros didáticos nas 

várias regiões do Estado de Pernambuco. A última condição é a disponibilidade das 

coleções, previamente selecionadas para o estudo.  

Usando essas possibilidades, analisamos seis coleções de livros didáticos de 5a  à 

8a série do Ensino Fundamental:  
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1.      Novo Praticando Matemática; 

2.      A Conquista da Matemática: A + Nova; 

3.      Educação Matemática; 

4.      Matemática na Vida e na Escola; 

5.      Matemática para Todos;  

6.      Tudo é Matemática.  

  

Todas essas coleções escolhidas utilizavam os recursos didáticos Malhas e 

Tangram, no capítulo relacionado à área. Os Poliminós só aparecem na Coleção 

Educação Matemática.  

Para realizar o estudo desses livros didáticos, escolhemos alguns critérios de 

análises, procurando observar a utilização dos recursos didáticos na construção do 

conceito de área:  

1. Uso de unidades não convencionais;  

2. Mudança de unidades;  

3. Composição e decomposição; 

4. Dissociação entre área e perímetro. 

Os resultados das análises apontam para a utilização dos recursos didáticos 

Tangram, Poliminós e Malhas na comparação de área entre as figuras planas; na 

produção de figuras planas, na construção de uma classe de equivalência de área e nas 

medidas não convencionais de área, com escolha de diferentes superfícies unitárias, 

correspondendo às peças ou ladrilhos dos diferentes recursos.  
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Os Pentaminós, articulados ao estudo de área, aparecem na 5a série da Coleção 

‘Educação Matemática’. Esse recurso didático é explorado em três atividades: uma, 

envolvendo produção de figuras que correspondam aos padrões dos Pentaminós; outra 

situação trata da identificação dos Poliminós com mesmo perímetro e, a última, a 

identificação dos Pentaminós com padrões diferentes e mesmo perímetro. Nessas 

atividades, os procedimentos utilizados colaboram com a distinção entre um objeto e 

suas grandezas área e perímetro e entre uma grandeza e a sua medida.  

O Tangram aparece em todas as coleções. No entanto, são as coleções 

‘Matemática Para Todos’ e ‘Matemática na Vida e na Escola’ que vêm apresentando 

algumas sugestões com ênfase na construção de área como grandezas. 

Esses autores exploram a produção de figuras, a comparação sem medida e a 

medida de área com unidades não convencionais e, também, a mudança de unidade. Nos 

livros ‘Educação Matemática’ e ‘Matemática para Todos’, compara-se área 

identificando-se figuras com mesma área e provoca-se a dissociação entre área e 

perímetro. Em ‘Tudo é Matemática’, temos a composição de figuras e a medida de área 

com escolha de diferentes superfícies unitárias. No ‘Novo Praticando Matemática’, o 

Tangram vem associado à medida convencional de área (cm2)). As atividades com 

Tangram, na coleção ‘A Conquista da Matemática A + Nova’, também permite a 

articulação entre os quadros geométricos, numéricos e das grandezas, podendo ser 

ampliado para intensificar o uso em atividades, mas, a sua localização no final do 

capítulo parece assumir um caráter ilustrativo.  

As Malhas aparecem no estudo de área em todas as coleções, mas, a maioria 

dessas coleções trata, rapidamente, da medida de área. Encontramos nas coleções 

‘Educação Matemática’, ‘Matemática Para Todos’ e ‘Tudo é Matemática’, uma maior 
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exploração de diferentes tipos de Malhas. Nessas coleções, vimos a utilização de 

Malhas pontilhadas e triangulares contribuindo para a dissociação entre área e medida 

de área (mudança de unidade altera o número que representa uma mesma área).  

Posteriormente, esses recursos favorecem a dissociação entre área e perímetro. 

Também, na ‘Conquista da Matemática’, encontramos uma atividade com produção de 

figuras e dissociação entre área e perímetro.  

Além dessas coleções, ‘Matemática na Vida e na Escola’ e ‘Tudo é Matemática’ 

usam Malhas Quadradas envolvendo as unidades não convencionais – 

composição/decomposição de figuras planas e dissociação entre área e perímetro. 

Percebemos, a partir dessas análises, que as coleções do livro didático favorecem 

o estudo da medida de área em detrimento do estudo das grandezas. A utilização dos 

recursos didáticos não é devidamente explorada por alguns autores na construção da 

grandeza geométrica área. No entanto, os livros vêm apresentando os conteúdos da 

geometria e das grandezas, distribuídos na maioria dos livros  da coleção,  com a 

possibilidade de um conteúdo ser tratado em quase todas as séries do Ensino 

Fundamental, com níveis diferentes de aprofundamento. Por exemplo: Comprimento e 

Área sendo tratados do 2o ao 4o Ciclo (3a à 8a série). Essa organização da coleção de 

livros didáticos ainda não está refletindo a aprendizagem dos alunos na construção das 

grandezas geométricas. 

Durante a pesquisa, em muitos momentos, sentimos a impressão de que 

deixamos escapar algo, mas acreditamos que essa seja apenas uma impressão que temos 

quando trabalhamos com grandezas geométricas, tema muito rico, com várias 

possibilidades de serem exploradas.  
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Finalmente, queremos ressaltar que as análises das coleções de livros didáticos 

de matemática permitem afirmar que elas não correspondem a uma quantidade 

significativa daquelas avaliadas pelo PNLD (23 coleções), nem das coleções adotadas 

pelas escolas públicas do Estado de Pernambuco (19 coleções). Assim, este estudo abre 

espaço para investigação, em outras coleções de 5a à 8a série e de 1a à 4a série, da 

construção do conceito de área, articulado com tangram, poliminós e malhas.  

Vimos, também, que, na maioria dos livros didáticos, o estudo de área vem nos 

últimos capítulos e, quando usam algum recurso didático, a ênfase é dada à medida 

convencional de área. 

 Em ‘Tudo é Matemática’, encontramos um número reduzido de sugestões de 

atividades que podem  contribuir para superar os erros. O livro ‘Matemática para Todos’ 

apresenta uma proposta de estudo de área em todos os volumes da coleção. Esse mesmo 

procedimento é observado em ‘Matemática na Vida e na Escola’ e em ‘Tudo é 

Matemática’, edição 2002.  

As coleções ‘Matemática na Vida e na Escola’, ‘Matemática para Todos’ e 

‘Educação Matemática’ vêm se destacando em relação às outras coleções de livros 

didáticos analisados, por apresentarem uma maior possibilidade de produção de figuras, 

comparação de área sem medidas e medidas de área com unidades não convencionais, 

utilizando recursos didáticos. Olhando para essas coleções, tendo em vista o nosso 

referencial teórico, percebemos atividades que contribuem para articulação entre os 

quadros geométrico e numérico, de área.  

Nesta investigação não foi possível analisar o uso dos recursos didáticos 

tangram, malhas e poliminós. Também, não permite tirar conclusão do uso do livro 
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didático de matemática pelo professor. Acreditamos que observar o uso desses 

instrumentos pedagógicos, em sala de aula, contribua para a confrontação da abordagem 

dos livros didáticos e a utilização de recursos na construção do conceito área. Outra 

possibilidade é realizar um estudo de caso sobre se eles usam o livro didático em sala de 

aula e se complementam.  

Outra possibilidade é a experimentação de uma seqüência de atividades 

relacionadas à grandeza área, com utilização dos recursos didáticos tangram, malhas, 

poliminós e suas influências sobre o ensino e a aprendizagem desse conteúdo curricular.  
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ANEXO 1 

 

AMOSTRAGEM DE ESCOLAS E RESPECTIVOS LIVROS ESCOLHIDOS 

MICRORREGIÃO DO SERTÃO DO MOXOTÓ 

 

� AAARRRCCCOOOVVVEEERRRDDDEEE: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Carlos Rios- Matemática 
Escola Imaculada Conceicao- A Conquista da Matemática A + Nova 
Escola Industrial De Arcoverde Novo Praticando Matemática 
Escola Jornalista Edson Rés Matemática na Vida e na Escola 
Escola Lions Antonio Moreno A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Monsenhor Jose Kehrl Matemática uma Aventura do Pensamento 
Escola Noé Nunes Ferraz A Conquista da Matemática 
Escola Nossa Senhora do Livramento  Matemática uma Aventura do Pensamento 
Escola Presidente Médici  Matemática Pensar e Descobrir + Novo 
Escola Santa Cecília Matemática na Vida e na Escola 
Escola Senador Vitorino Freire Idem  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Mul Severina de Souza Bradley Matemática Hoje é Feita Assim 
Escola Manoel Lubra de Oliveira  Idem  

 

� BBBEEETTTÂÂÂNNNIIIAAA:  

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Osmar de Souza Ferraz Matemática Idéias e Desafios 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Maria Benjamim Ferraz Matemática 

 

� CCCUUUSSSTTTÓÓÓDDDIIIAAA:  

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Carlos de Oliveira Lobo A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Gal Joaquim Inácio Idem 
Escola Jose Pereira Burgos- Idem 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colegio Mul Ernesto Queiro Idem  
Esc Mul Creuza Arcoverde de F Cavalcant Idem 
Escola Manoel Rodrigues Da Silva- Tudo É Matemática 
Escola Mul Manoel Leandro De Morais Novo Praticando Matemática 
Escola Municipal Luiz Epaminondas Filho Aprendendo Matemática Novo 
Escola Profª Janaina Mercia Freire Silva Matemática - Uma Aventura do Pensamento 
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� IIIBBBIIIMMMIIIRRRIIIMMM: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Iracema Moura  Matemática Ideais de Desafios 
Escola Pedro Bezerra De Melo Tudo É Matemática 
Escola Apolonio Alves Da Silva Tudo É Matemática 
Escola Cicero Augusto Gomes Matemática E Realidade 
Escola Inocencio Correia Lima  Tudo É Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Mul Angelo Varela de Albuquerque Matemática Pensar de Descobrir 
Escola Mul Manoel Carlos Lins- Matemática – Uma Aventura do Pensamento 
Escola Major Antonio Feitosa Lima Idem 

 

� IIINNNAAAJJJÁÁÁ: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Antonio Guilherme Dias Lima Matemática na Vida e na Escola 
Escola Joel Pedro da Silva Tudo É Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Municipal de Inajá Tudo É Matemática 

 

� MMMAAANNNAAARRRIII: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Cel Manoel de Souza Neto Matemática na Vida e na Escola 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Mun. Maria Alzira Oliveira Jorge idem 

 

� SSSEEERRRTTTÂÂÂNNNIIIAAA:  

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Nossa Senhora de Fatima Matemática uma Aventura do Pensamento 
Escola Sebastiao Lafayette Idem 
Escola Olavo Bilac Matemática na Vida e na Escola 
Escola Professor Jorge De Menezes idem 
Escola Amaro Lafayette Matemática uma Aventura do Pensamento 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc. Mun.Gov. Etelvino Lins de Albuquerque Matemática Hoje é Feita Assim 
Escola Laura Chaves Feitosa idem 
Escola Antonio Bandeira de Melo Idem  
Escola Dr. Alcides Lopes de Siqueira Idem  
Escola Francisco Nunes da Silva  Idem  
Escola Vicente Bezerra da Silva  idem 
Escola Municipal Agrícola de Sertânia idem 
Escola Coronel Ernani Gomes de Araújo idem 
Escola João Pereira do Valo Idem  
Escola José Sérgio Veras Idem  
Escola Manoel Xavier de Melo Idem  
Escola Maria Moraes Idem  
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MICRO REGIÃO DO PAJEÚ 

 
���   AAAFFFOOOGGGAAADDDOOOSSS   DDDAAA   IIINNNGGGAAAZZZEEEIIIRRRAAA:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Normal Estadual de Afogados da Ingazeira Tudo é Matemática 
Escola Cônego João Leite Gonçalves de Andra Novo Praticando Matemática 
Escola Monsenhor Antonio de Pádua Santos Novo Praticando Matemática 
Escola Padre Carlos Cottart                         Matemática Hoje é Feita Assim 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Prof. Francisca Lira Leite de Brito Tudo é Matemática 
Escola Municipal Domingos Teotônio Matemática Para todos 
Escola Municipal Levino Cândido - Ensino I Grau Matemática Para todos 
Escola Municipal Ana Melo  Matemática Para Todos 
Escola Municipal Prof. Geraldo Cipriano dos Santos Matemática Para Todos  

 

� BBBRRREEEJJJIIINNNHHHOOO: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Jose Severino de Araujo A Conquista Da Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal São Sebastião Matemática Uma Aventura do Pensamento 

   

� CCCAAALLLUUUMMMBBBÍÍÍ: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Antônio Gomes de Lima  A Conquista da Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Gel. Tácito Teofil Gaspar de Oliveira Matemática - Idéias e Desafios 

   

� CCCAAARRRNNNAAAÍÍÍBBBAAA: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola João Gomes dos Reis Tudo é Matemática 
Escola Joaquim Mendes da Silva Tudo É Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola  Mun. Cônego Luiz Gonzaga V. de Melo Matemática na Vida e na Escola 
Escola Municipal Domingos Jacinto Novo Praticando Matemática 
Escola Municipal Pe. Frederico B. Maciel Tudo é Matemática 

   

� FFFLLLOOORRREEESSS: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Aires Gama A Conquista Da Matemática 
Escola Dário Gomes de Lima Novo Praticando Matemática 
Escola Pedro Santos Estima A Conquista da Matemática a + Nova 
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� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal José Josino Góis A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Municipal Dr. Paul Pessoa A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Municipal Imperador Pedro I A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Municipal Onze de Setembro A Conquista da Matemática a + Nova 

   

� IIIGGGUUUAAARRRAAACCCIII::: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Joaquim Alves de Freitas Tudo é Matemática 
Escola Professora Rosete B. de Souza Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal de Jabitaca Tudo é Matemática 
Escola Municipal Dr. Diomedes Gomes Tudo é Matemática  

 

� IIINNNGGGAAAZZZEEEIIIRRRAAA: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Aristaque José de Veras Matemática na Medida Certa  

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Argemiro Ferreira Veras A Conquista da Matemática A + Nova 

 

� IIITTTAAAPPPEEETTTIIIMMM: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Teresa Torres Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Professor Benones Lopes A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Paulino Amaro A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Walfredo Siqueira A Conquista da Matemática a + Nova 

 

� QQQUUUIIIXXXAAABBBÁÁÁ: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Solidonio Pereira De Carvalho Matemática Para Todos 
Escola Tomé Francisco da Silva  Tudo é Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc. Municipal de Educação Infantil Veríssima Darc Santos Matemática Para Todos 

 

���   SSSAAANNNTTTAAA   CCCRRRUUUZZZ   DDDAAA   BBBAAAIIIXXXAAA   VVVEEERRRDDDEEE   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Regina Pacis Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Mínima Júlio Balbino dos Santos Tudo é Matemática 
Escola Municipal Artur Viana Ribeiro Tudo é Matemática 
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���   SSSAAANNNTTTAAA   TTTEEERRREEEZZZIIINNNHHHAAA:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Santa Terezinha Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal José Paulino de Siqueira Tudo é Matemática 
Escola Municipal Tobias Nunes de Lira Tudo é Matemática  

   

� SSSÃÃÃOOO   JJJOOOSSSÉÉÉ   DDDOOO   EEEGGGIIITTTOOO: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Prof. Sebastião Ferreira Rabelo Sobrinho Novo Praticando Matemática 
Escola Edson Simões Tudo é Matemática 
Escola Máxima Vieira de Melo Tudo é Matemática 
Escola Oliveira Lima Tudo é Matemática 
Escola São José Aprendendo a Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Luiz Paulino de Siqueira Matemática Hoje é Feita Assim 
Escola Helena Maria de Brito Tudo é Matemática 
Escola Municipal Baraúna Matemática Hoje é Feita Assim 
Escola Municipal Romero Augusto Vila Matemática Hoje é Feita Assim 
Escola Municipal Bonfim Matemática Hoje é Feita Assim 
Escola Municipal Nara Patriota Matemática Hoje é Feita Assim 
Grupo Escolar Pedro Eufrázio Feitosa Matemática Hoje é Feita Assim 

    

� SSSEEERRRRRRAAA   TTTAAALLLHHHAAADDDAAA: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Prof. Tiburcio Valeriano Gomes Lima- Novo Praticando Matemática 
Escola Cornélio Soares  Aprendendo Matemática Novo 
Escola Irmã Elizabeth Novo Praticando Matemática 
Escola Irnero Ignácio Novo Praticando Matemática 
Escola Antonio Timóteo Novo Praticando Matemática  
Escola Manuel Pereira Lins Novo Praticando Matemática 
Escola Methodio de Godoy Lima Novo Praticando Matemática  
Escola Solidonio Leite Novo Praticando Metemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Municipal Cônego Torres Novo Praticando Matemática 
Escola Municipal Vicente Inácio de Oliveira  Novo Praticando Matemática  
Escola Municipal Enock Inácio  Novo Praticando Matemática  
Escola Barão de Pajeú Novo Praticando Matemática  
Escola Municipal Raimundo Gomes de Barros  Novo Praticando Matemática  
Escola Municipal Fausto Pereira  Novo Praticando Matemática  
Escola Municipal Francisco Godoy Novo Praticando Matemática 
Escola Municipal Imaculada Conceição  Novo Praticando Matemática  
Escola Municipal Miguel Nunes de Souza Novo Praticando Matemática  
Escola Municipal Nossa Senhora da Penha Novo Praticando Matemática  



 

    

164 

 

 

Escola Municipal Santa Terezinha  Novo Praticando Matemática  
Escola Reunidas Brás Magalhães  Novo Praticando Matemática 

   

���   SSSOOOLLLIIIDDDÃÃÃOOO:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola N. S.  de Lourdes Ens. Fundamental e Médio Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal José Gonçalves do Nascimento Tudo é Matemática 
Escola Municipal Manoel Marques de Oliveira  Tudo é Matemática  
Escola Municipal Antonio Gomes de Souza  Tudo é Matemática  

    

� TTTAAABBBIIIRRRAAA::: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Arnaldo Alves Cavalcanti Tudo é Matemática 
Escola Professora Carlota Brechenfeld Matemática Para Todos 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola. Municipal. Semente do Saber Matemática Para Todos 
Escola Cônego Luis Muniz do Amaral Matemática Para Todos 
Escola Municipal André Pires  Matemática Para Todos 
Grupo Escolar Adelildo Santana Fernandes  Matemática Para Todos  
Grupo Escolar Cícero Correia  Matemática Para Todos  

  

� TTTRRRIIIUUUNNNFFFOOO: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Alfredo de Carvalho Tudo é Matemática 
Escola Monsenhor Luiz Sampaio Tudo é Matemática 
Escola São Vicente de Paulo Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Milton Pessoa Matemática Hoje é Feita Assim 
Escola João Henrique Da Silva Matemática Hoje é Feita Assim 
Escola Municipal José Alves de Almeida  Tudo é Matemática  
Escola Manoel Cândido Ferreira  Matemática Hoje é Feita Assim 
Escola Municipal Higino Bezerra  Matemática Hoje é Feita Assim 

  

� TTTUUUPPPAAARRREEETTTAAAMMMAAA; 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Cônego Olimpio Torres Tudo é Matemática 
Escola Ernesto de Souza Leite Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Francisco Zeferino Pessoa Tudo é Matemática 
Escola Municipal Anchieta Torres  Tudo é Matemática  

  
 



 

    

165 

 

 

MICRO REGIÃO DE ITAPARICA 
 

� BBBEEELLLÉÉÉMMM   DDDOOO   SSSÃÃÃOOOFFFRRRAAANNNCCCIIISSSCCCOOO: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc. Maria Emilia Cantarelli Ens Fun E Medio Educação Matemática 
Esc Tercina Roriz Matemática – Idéias e Desafios 
Escola Dr Alipio Lustosa Matemática em Movimento 
Escola Monsenhor João Pires Tudo É Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Sifrônio Joaquim do Nascimento Matemática – Idéias e Desafios 
Escola Celestino Nunes   Matemática – Idéias e Desafios 
Escola Josefa Ducelina Pires de Sá Matemática – Idéias e Desafios 

  

���   CCCAAARRRNNNAAAUUUBBBEEEIIIRRRAAA   DDDAAA   PPPEEENNNHHHAAA:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Professor Aureliano Gonçalves dos Santos Educação Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Maria Pires Soares Educação Matemática 

  

� FFFLLLOOORRREEESSSTTTAAA: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Cap Nestor Valgueiro De Carvalho Educação Matemática 
Escola Deputado Afonso Ferraz Educação Matemática 
Escola Julio De Mello Ensino Fundamental Educação Matemática 
Escola Três Marias Educação Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Major João Novaes Educação Matemática  
Escola Municipal Prof. Francisco Ferraz Nunes  Educação Matemática  
Escola Joaquim Salvador de Souza Ferraz Educação Matemática  
Escola Municipal Domingos Soriano de Souza Educação Matemática  
Escola Municipal Manoel José Lopes  Educação Matemática  

  

� IIITTTAAACCCUUURRRUUUBBBAAA: 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 

Escola Professora Maria de Menezes Guimarães Educação Matemática 
Escola Municipal Cícero Freire Da Silva Tudo é Matemática 

    

���   JJJAAATTTOOOBBBÁÁÁ:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Estadual De Itaparica Matemática 
Escola Pankararus Matemática em Movimento 
Escola Nossa Senhora Aparecida  A Conquista da Matemática a + Nova 
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� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Maria Quitéria  Matemática para Todos 

    

���   PPPEEETTTRRROOOLLLÂÂÂNNNDDDIIIAAA:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola de Jatobá Ensino Fund. e Médio Novo Praticando Matemática 
Escola Delmiro Gouveia Ensino Fundamental Matemática em Atividades 
Escola Maria Cavalcanti Nunes Tudo é Matemática 
Escola São Francisco Aprendendo Matemática Novo 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal J. Carvalho de Alcantara Matemática em Movimento 
Escola Municipal Dr. Francisco Simões de Lima Tudo é Matemática  

  

� TTTAAACCCAAARRRUUUTTTUUU: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Pakararus Ezequiel Matemática Em Movimento 
Escola Princesa Isabel  Tudo é Matemática  
Escola João Batista de Vasconcelos Tudo é Matemática  
Escola Juazeiro Tudo é Matemática  
Escola Sérgio Magalhães Tudo é Matemática  
Escola Júlia Gomes de Araújo Matemática em Movimento  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Manoel Pereira de Araújo Tudo é Matemática  
Escola Municipal Inês Beatriz de Araújo  Tudo é Memática  
Escola Municipal Maria Gomes de Oliveira  Tudo é Matemática  

  

� MICRO REGIÃO DE PETROLINA 

� AAAFFFRRRÂÂÂNNNIIIOOO: 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Mul Dr Nilo De Souza Coelho  A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Municipal Aureliano Francisco  A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Municipal Tomé de Souza  A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Municipal Clemente Coelho A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Municipal Pe. Cícero  A Conquista da Matemática a + Nova 

 

� CCCAAABBBRRROOOBBBÓÓÓ: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Ministro Marcos Freire Tudo é Matemática 
Escola José Caldas Cavalcanti- Matemática na Vida e na Escola 
Escola Brígida de Alencar  Aprendendo Matemática Novo 
Escola Senador Paulo Guerra Tudo é Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
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Escola Municipal Prefeito José Caldas Cavalcanti Matemática e Realidade 
Escola Municipal Brígida de Melo Ferreira Matemática e Realidade 
Escola Municipal José Nilton Bione de Andrade Matemática e Realidade 
Escola Municipal Pedro Gonçalves dos Santos  Matemática e Realidade  
Escola Municipal Presidente Costa e Silva  Matemática e Realidade 
Escola Municipal André Florentino Cavalcanti  Matemática e Realidade 
Escola Municipal Joaquim André Cavalcanti   Matemática e Realidade  
Escola Municipal Alexandre Parente de Sá  Matemática e Realidade  
Escola Municipal João Rocha  Matemática e Relidade  
Escola Municipal Jornalista Assis Chateubriand  Matemática e Realidade  

  

� DDDOOORRRMMMEEENNNTTTEEESSS: 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Mul Mauricio José Rolim Cavalcanti Tudo É Matemática 
Escola Municipal José Zuca da Silva  Tudo é Matemática  

 

� LAGOA GRANDE: 

� ESCOLAS  
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Antonio de Amorim Coelho Tudo É Matemática 
Escola Santa Maria Matemática Pensar E Descobrir 

    

� OOORRROOOCCCÓÓÓ::: 

� ESCOLAS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Jacob Antonio de Oliveira Tudo É Matemática 
Escola Municipal Antonio Leandro da Cruz Tudo É Matemática 

  

� PPPEEETTTRRROOOLLLIIINNNAAA: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc de Aplic Profa Vande Souza Ferreira Tudo É Matemática 
Esc Erika Thaynara da Silva Leite Tudo É Matemática 
Esc Mar Antonio Alves Filho a conquista da matemática a + nova 
Esc Poeta Carlos Drumond de Andrade Tudo é Matemática 
Escola Prof. Manoel Xavier Paes Barreto Matemática Pensar e Descobrir o + Novo 
Esc. Profª Wilma Wzely C. Coelho Amorim  Tudo é Matemática  
Professora Maria Odete Sampaio Gomes  A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Eduardo Coelho  Matemática e Realidade  
Escola Jesuíno Antonio Dávila Novo Praticando Matemática  
Escola Joaquim André Cavalcanti  Tudo é Matemática  
Escola N. M. 7 Tudo é Matemática  
Escola Nossa Senhora Aparecida  A Conquista da Matemática a + Nova  
Escola Antonio Cassimiro  Novo Praticando Matemática  
Escola Antonio Nunes dos Santos  A Conquista da Matemática a + Nova  
Escola Antonio Padilha  Tudo é Matemática  
Escola Antonio Campelo  Tudo é Matemática  



 

    

168 

 

 

Escola Dom Avelar Brandão Vilela  Tudo é Matemáticas 
Escola Dom Malan Matemática Pensar e Descobrir o + Novo 
Escola Dr. Diego Rego Barros  Tudo é Matemática  
Escola Dr. Pacifico da Luz  Matemática na Vida e na Escola  
Escola Gessino Coelho  Matemática e Realidade 
Escola João Batista dos Santos  A Conquista da Matemática a + Nova  
Escola Manoel Marinho  Tudo é Matemática  
Escola Moyses Barbosa Tudo é Matemática  
Escola N. M. 11 Matemática Pensar e Descobrir o + Novo 
Escola Otacílio Nunes de Souza Tudo é Matemática  
Escola Pe. Luiz Cassiano  Tudo é Matemática  
Escola Pe. Maneol de Paiva Netto Matemática Pensar e Descobrir o + Novo  
Escola Paul Harris Novo Praticando Matemática  
Escola Poeta José Raulino Sampaio   Novo Praticando Matemática  
Escola Professor Anésio Leão Tudo  é Matemática  
Escola Professor Osa Santana de Carvalho  Matemática Idéias e Desafios  
Escola Professora Adelina Almeida  A Conquista da Matemática a + Nova  
Escola Professor Humberto Soares  Matemática Pensar e Descobrir o + Novo 
Escola Professor Simão Amorim Durando A Conquista da Matemática a + Novo  
Escola São José  Tudo é Matemática  
Escola N. M. 6 Tudo é Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal José Fernandes Coelho A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Municipal Dr. José Araújo Souza  Idem  
Esc. Municip. Francisco Rodrigues de Santana Idem  
Escola Municipal Ilario Rodrigues da Costa  Idem 
Escola Municipal João Francisco de Amorim  Idem  
Escola Municipal Joaquim Francisco da Costa  Idem  
Escola Municipal Luiz Rodrigues de Araújo Idem  
Escola Municipal Antonio Malan  Idem  
Escola Municipal Eduardo   Idem  
Escola Municipal Irmã Luiza Gomes  Idem  
Escola Municipal Jacob Ferreira   Idem  
Escola Municipal João Ferreira Gomes Idem  
Escola Municipal José Cícero de Amorim  Idem  
Escola Municipal José Martins de Deus  Idem  

    

� SSSAAANNNTTTAAA   MMMAAARRRIIIAAA   DDDAAA   BBBOOOAAA   VVVIIISSSTTTAAA::: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Estadual Pau Brasil Tudo É Matemática 
Escola Prof Judith Gomes De Barros Tudo É Matemática 
Escola Padre Maurilio Sampaio Tudo É Matemática 
Escola Coronel Florêncio A Barros  Idem  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Mun Agrotécnica Profª Edith Sampaio Tudo É Matemática 
Esc. Mun. A Araújo Jorge Idem  
Esc. Mun. Raízes  Idem  
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Esc. Mun. Afonso Alves da Silva  Idem  
Esc. Mun. Asa Branca  Idem  
Esc. Mun. Catalunha  Idem  
Esc. Mun. Dário Viana Idem  
Esc.Munc. Estalislau Medrado Idem  
Esc. Mun. Dr. André Sampaio Idem  
Esc. Mun. Francesco Mauro Idem  
Esc. Mun. Maria da Purificação Barros  Idem  
Esc. Mun. Martiniano P. Brandão Idem  
Esc. Mun. Marcos Freire Idem  
Esc. Mun. Antonio Conselheiro Idem  
Esc. Mun. Gersino de Pontes  Idem  
Esc. Mun. Nossa Senhora de Lourdes  Idem  
Esc. Mun. Prefeito Barrinho  Idem  
Esc. Mun. Professora Creuza de Oliveira  Idem  

    

���   TTTEEERRRRRRAAA   NNNOOOVVVAAA:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Gumercino Cabral  Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola José Cândido Martins  Idem  
Escola Municipial Antonio Lustora de O  Cabral Idem  

  

MICRORREGIÃO DO SALGUEIRO 

  

� CCCEEEDDDRRROOO 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Valdicleiwtson da Silva Menezes- Tudo É Matemática 
Escola Prof Manuel Joaquim Leite- Tudo É Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Educador Paulo Freire  Idem  
Escola Municipal José Inácio Leite  Idem  
Escola Municiipal José Urias Novaes  Idem  
Escola Maria Ana da Conceição Idem  

    

���   MMMIIIRRRAAANNNDDDIIIBBBAAA:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Francisco Alves de Carvalho Tudo É Matemática 
Esc Francisco Pires Tudo É Matemática 
Escola André Nunes Tudo É Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Prof. Francisco B. de S. Carvalho Matemática 
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� PPPAAARRRNNNAAAMMMIIIRRRIIIMMM: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Odorico Melo Novo Praticando Matemática 
Escola Raimundo Batista Angelim A Conquista da Matemática a + Nova  

Escola Euclides da Cunha                                                      Novo Praticando Matemática 
� ESCOLAS MUNICIPAIS 

 
LIVROS ADOTADOS 

Escola Municipal Antônio de Carvalho A Conquista da Matemática a +Nova 
Grupo Escolar José Ramo Angelim Novo Praticando Matemática 

    

���   SSSAAALLLGGGUUUEEEIIIRRROOO:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Profa Maurina Rodrigues dos Santos Tudo é Matemática 
Escola Agricola de Umas Matemática na Vida e na Escola 
Escola Carlos Pena Filho A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Prof Urbano Gomes de Sa Tudo é Matemática 
Escola Antônio Vieira de Barros  Tudo é Matemática  
Escola Áurea Sampaio Parente Muniz A Conquista da Matemática a + Nova  
Escola Valdemar Soares de Menezes   Tudo é Matemática  
Escola José Vitorino da Barros  Idem  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Professor José Mendes  Tudo é Matemática  
Escola Municipal Pe. Manoel Garcia e Garcia  Idem  
Escola Municipal Joaquim Barbosa de Maria  Idem  
Escola Drª Severina Alves de Sá Idem  
Escola Dom Malan Idem  
    

   

� SSSÃÃÃOOO   JJJOOOSSSÉÉÉ   DDDOOO   BBBEEELLLMMMOOONNNTTTEEE::: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Dr Walmy Campos Bezerra Novo Praticando Matemática 
Esc Prof Manoel De Queiroz Novo Praticando Matemática 
Escola Napoleão Araújo Novo Praticando Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Municipal Dr Arconcio Pereira Novo Praticando Matemática 
Escola Municipal  Vicente de Souza França         Novo Praticando Matemática 

   

� SSSEEERRRRRRIIITTTAAA: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Desembargador João Paes Novo Praticando Matemática 
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� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Francisco Figueira Sampaio idem 
Escola Municipal Alfredo Figueira Sampaio  Idem  
Escola Municipal Santa Rosa Idem  

    

� VVVEEERRRDDDEEEJJJAAANNNTTTEEE: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Anisio Veras  Tudo É Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Joaquim Tavares de Sá Tudo é Matemática 
Escola Clementino Alves de Carvalho Projeto Oficina de Matemática  
Escola Municipal Mª da Natividade da Conceição Tudo é Matemática  
Escola Municipal Clementino Nogueira  Idem  
Escola Municipal Florêncio Alves de Sá Idem  
Escola Municipal Osmundo Bezerra Idem  

  

MICRORREGIÃO DE ARARIPINA 

� AAARRRAAARRRIIIPPPIIINNNAAA: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Anizio Rodrigues Coelho Tudo É Matemática 
Escola da Independência Matemática Hoje É Feita Assim 
Escola Luiz Gonzaga Duarte Novo Praticando Matemática 
Escola Manoel Ribeiro Damasceno Tudo É Matemática 
Escola Moisés Bom De Oliveira Tudo É Matemática 
Escola Professor Manoel Bonifácio Costa  idem 
Escola São João Batista Idem 
Escola Vitalina Maria de Jesus Idem  
Escola Padre Luiz Gonzaga Matemática – Idéias de Desafios 

   

���   BBBOOODDDOOOCCCÓÓÓ:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Artur Barros Cavalcanti Novo Praticando Matemática 
Escola João Carlos Lócio de Almeida Idem 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola João Gomes de Souza Novo Praticando Matemática 
Colégio Municipal Antonia Locio Da Cruz Tudo É Matemática 
Escola Municipal Theodózio Leandro Horas Novo Praticando Matemática  
Escola Municipal Antonio Custodio  Idem  
Escola Municipal Eça de Queiroz Idem  
Escola Municipal João Batista de Souza Idem  
Escola Municipal Domingos Benvindo de Oliveira Idem  
Escola Municipal Antonio Alves de Medeiros Idem  

   



 

    

172 

 

 

���   EEEXXXUUU:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Barão de Exu Tudo é Matemática 
Escola de Primeiro Grau Pe Medeiros Tudo é Matemática 
Escola Nelson Araújo A Conquista Da Matemática 
Escola São Vicente de Paula Tudo É Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Municipal Bárbara de Alencar Tudo é Matemática 
Escola São Sebastião idem 
Escola Municipal Benevuto Arnaldo de Alencar Idem 

    

� GGGRRRAAANNNIIITTTOOO: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Joaquim de Alencar Peixoto- Matemática E Realidade 
Esc Nossa Senhora do Bom Conselho Matemática E Realidade 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Cornélio Carlos de Alencar Matemática e Realidade 

    

� IIIPPPUUUBBBIII 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Nossa Srª do Socorro Tudo É Matemática 
Escola Arão Peixoto de Alencar Tudo É Matemática 
Escola Joaquim Eugenio Silva Tudo É Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Mun. 1º e 2º G Pedro Vicente de Souza Matemática Na Vida E Na Escola 
Esc. Mun. Francisco Carneiro de Andrade Tudo é Matemática 

    

� OOOUUURRRIIICCCUUURRRIII  

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Dom Idílio José Soares A Conquista Da Matemática A + Nova 
Escola Estadual São Sebastião Matemática - Idéias e Desafios 
Escola Fernando Bezerra Tudo é Matemática - 
Escola Nossa Senhora de Fátima Matemática e Realidade 
Escola Professor Telésforo Siqueira Idéias e Relações - Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municip. Galdêncio Alves  Tudo é Matemática  
Escola Municip. Maneol Delmondes de Araújo A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Municip. Moisés Mendes da Costa  Matemática: Oficinas de Conceitos 
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���   SSSAAANNNTTTAAA   FFFIIILLLOOOMMMEEENNNAAA:::   

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Ginásio Mul Hernevile Coelho Mororó A Conquista da Matemática A + Nova 
Ginásio Mul Laudelino Freire Mororó A Conquista da Matemática A + Nova 
Ginásio Municipal de Campo Santo A Conquista da Matemática A + Nova 
   

���   TTTRRRIIINNNDDDAAADDDEEE:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc Prof Antonia Marinho Apolinário Tudo É Matemática 
Escola Governador Muniz Falcão Tudo É Matemática 
Escola Hortêncio Pereira Lima Matemática - Oficina de Conceitos 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Gov. Paulo Guerra Tudo é Matemática 
Escola Municipal Alice Lins de Aquino Idem 
Escola Municipal São Sebastião  Idem  

   

���   MMMOOORRREEEIIILLLÂÂÂNNNDDDIIIAAA:::      

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Presidente Médici Tudo é Matemática 
Escola Maria Luiza de Brito Ferreira Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Laura Bezerra Idem  
Escola Municipal Santa Filomena idem 
   

���   SSSAAANNNTTTAAA   CCCRRRUUUZZZ:::   

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Anselmo Cordeiro Guimarães Matemática para Todos 
Escola Municipal Honorato de Souza Mendes  Idem 
Escola Municipal João Tiburcio da Silveira Idem  

  

 

REGIÃO DO AGRESTE 

MICRORREGIÃO VALE DO IPOJUCA 

���   AAALLLAAAGGGOOOIIINNNHHHAAA:::      

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Estadual Gonçalo Antunes Bezerra Novo Praticando Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal José Paes Gramim Tudo é Matemática  
Escola Municipal João Batista Cordeiro Vaz Novo Praticando Matemática 

   



 

    

174 

 

 

� BBBEEELLLOOO   JJJAAARRRDDDIIIMMM: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Padre Giovanni Toniutti Tudo é Matemática  
Escola João Monteiro de Melo Novo Praticando Matemática 
Escola Ministro Marcos de Barros Freire Novo Praticando Matemática 
Escola Profa. Maria Galvão Idem 
Escola Prof. Donino A Conquista da Matemática A +Nova 
Escola Bento Américo Matemática e Realidade 
Escola Frei Cassiano Comacchio Matemática – Uma Aventura do Pensamento 
Escola  Tomas Alves Aprendendo Matemática Novo 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Centro Comunitário Mun. Castelinho Tudo é Matemática 
Escola Inter Vereador Joaquim Medeiros Matemática – Oficina de Conceitos 

 
���   BBBEEEZZZEEERRRRRROOOSSS:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Cônego Alexandre Cavalcanti Tudo é Matemática  
Escola Dom José Lamartine Soares Tudo é Matemática 
Escola Eurico Queiroz Matemática e Realidade 
Escola Getúlio de Andrade Lima Novo Praticando Matemática 
Escola José de Góes Novo Praticando Matemática 
Escola Profa. Maria Ana Novo Praticando Matemática 

   

���   CCCAAACCCHHHOOOEEEIIIRRRIIINNNHHHAAA:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Estadual Corsina Braga Tudo é Matemática 
Escola Presidente Kennedy Tudo É Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Profa. Maria Simões Melo Matemática-Oficina de Conceitos 

   

���   PPPEEESSSQQQUUUEEEIIIRRRAAA:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Cacilda Almeida Novo Praticando Matemática 
Escola Dom Adelmo C Machado Matemática na Medida Certa 
Escola Elizeu Araujo Tudo É Matemática 
Escola Estadual Cristo Rei A Conquista da Matemática A + Nova  
Escola João XXIII Matemática Na Vida E Na Escola 
Escola Jose de Almeida Maciel A Conquista da  Matemática A + Nova 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima A Conquista da Matemática A + Nova 
   

���   PPPOOOÇÇÇÃÃÃOOO:::       

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Est. Comendador Manoel Caetano de Brito Tudo É Matemática 
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� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Mun. Mons Estanislau F. de Carvalho Tudo É Matemática 

   

���   SSSAAANNNHHHAAARRRÓÓÓ:::      

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Estadual Dr Benjamin Caraciolo Idéias & Relações 
Escola Nossa Senhora de Fátima Tudo É Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Mul Profº Valdemir Aquino de Freitas Novo Praticando Matemática 

  

MICRORREGIÃO VALE DO IPANEMA 

 

� TTTUUUPPPAAANNNAAATTTIIINNNGGGAAA:   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola José Emilio de Melo Tudo É Matemática 
   

� VVVEEENNNTTTUUURRROOOSSSAAA:::     

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Conego Emanuel Vasconcelos Novo Praticando Matemática 
Escola Quiteria Wanderley Simões Novo Praticando Matemática 
Esc Reunidas Dr Manasses Alves Bezerra A Conquista da Matemática A + Nova 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escolas Reunidas Manasses Alves Bezerra A Conquista da Matemática  
Escola Municipal Delmiro Alexandre da Silva  Idem  
Escola Municipal José Antunes de Oliveira  Idem  
Escola Municipal Vereador Afonso Bezerra Idem  
Escola Municipal Manoel Alves de Souza  Idem  
Escola Municipal Pedro Antonio  Idem  

   

���   BBBUUUIIIQQQUUUEEE:::      

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Duque de Caxias Tudo é Matemática 
Escola São Felix de Cantalice Tudo é Matemática 
Escola Vigário João Inácio- Aprendendo Matemática Novo 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Antônio Barros Sampaio Tudo é Matemática 
Escola Municipal Manoel Benício de Siqueira Tudo é Matemática 
Escola Municipal Anália Simões Tudo é Matemática 
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� IIITTTAAAIIIBBBAAA:  

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Frei João Pereira de Souza Tudo é Matemática 
Escola Pedro de Alcântara Ramo Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola de 1 e 2 Graus Pres Emilio G. Médici Tudo é Matemática 
Grupo Escolar Municipal Major Antonio Inácio  Tudo é Matemática 
Grupo Escolar Getulio Vargas A Conquista da Matemática A + Nova 

   

� PPPEEEDDDRRRAAA:   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc. Prof. Brasiliano Donino da Costa Lima Tudo é Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal João Batista Cordeiro Vaz Novo Praticando Matemática 

   

� AAAGGGRRREEESSSTTTIIINNNAAA: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Professor José Cosntantino A Conquista da Matemática A + Nova 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Edelvita Barros Tenório Novo Praticando Matemática 
Escola Mun. Sesquicentenário da Independência Idem 
Escola Municipal Leonila de Souza Ribeiro Idem 
Escola Municipal Marcionila Maria dos Santos Idem 
Escola Municipal Maria Stela Costa Cavalcanti Idem 
Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição Idem 
   

� AAALLLTTTIIINNNHHHOOO::: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Professor Joaquim de Barros Correia Novo Praticando Matemática 
Escola José Lins de Figueiredo Idem 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc. Munic. Profª Mª do Socorro Rodrigues da Silva Idem 
Grupo Escolar Manoel Lico da Fonseca Falcão  Idem 
   

� BBBAAARRRRRRAAA   DDDEEE   GGGUUUAAABBBIIIRRRAAABBBAAA: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Leobaldo Soares da Silva A Conquista da Matemática A + Nova  

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Maria Judith de Albuquerque Aprendendo Matemática 
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���   BBBOOONNNIIITTTOOO:::      

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Dr. Alexandrino da Rocha Novo Praticando Matemática 
Escola Pe. José Augusto Idem 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Municipal Presidente Tancredo Neves Idem 
Escola Itermediaria Manoel de Queiroz Maia  Idem 
Escola Itermediaria João XXIII Idem 
Escola Municipal Bernardo Syão Idem 
Grupo Escolar José Paiauilino de Melo Idem 
   

���   CCCAAAMMMOOOCCCIIIMMM   DDDEEE   SSSÃÃÃOOO   FFFEEELLLIIIXXX:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Quintino Bocaiúva Novo Praticando Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Pedro Bezerra da Silva Tudo é Matemática 
Grupo Escolar Presidente Artur da Costa e Silva Idem 
Grupo Escolar José Jordão Cabral  Idem 
Grupo Escolar Presidente Castelo Branco Idem 
Grupo Escolar Santa Luzia Idem 
   

���   SSSAAAIIIRRRÉÉÉ:::   

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Professor George Miguel Pereira Tudo é Matemática 
 Escola Municipal São Miguel Idem 

 

MICRO-REGIÃO GARANHUNS 

� AAANNNGGGEEELLLIIINNN: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Estadual Azaias Salgado Novo Praticando Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Miguel Calado Borba Idem 
   

���   BBBOOOMMM   CCCOOONNNSSSEEELLLHHHOOO:::   

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Monsenhor Alfredo Pinto Damaso A Conquista da Matemática A + Nova 
Escola Intermediária Tenório Sobrinho Idem 
Escola Municipal São Geraldo Idem 
Grupo Escolar Doralice Severino Barbosa Idem 
Grupo Escolar Ursulino Pacheco de Lima Idem 
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� BBBRRREEEJJJÃÃÃOOO::: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Professora Ismênia Lemos Wanderley Matemática e Realidade 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola João Cabral da Silva Filho A Conquista da Matemática A + Nova 

 

� CCCAAAEEETTTÉÉÉSSS::: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Luiz Pereira Júnior Novo Praticando Matemática 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Municipal Monsenhor José de Anchieta Idem 
   

���   CCCAAALLLÇÇÇAAADDDOOO:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Augusto Cordeiro de Melo Matemática na Vida e na Escola 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Esc. Munic. de Ensino Fund. Prof. Sebastião Tiago Idem 
   

���   CCCAAANNNHHHOOOTTTIIINNNHHHOOO:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Jerônimo Gueiros Matemática na Vida e na Escola 
Escola Amélia Gueiros Leite Idem 
Escola Pe. Antonio Callou de Alencar Matemática e Realidade 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Júlia Rodrigues Torres Tudo é Matemática 
Escola Municipal Edite Porto Mendonça de Barros Idem 
Grupo Escolar Cícero Sátiro de Oliveira Idem 
Grupo Escolar Manoel Tenório Cavalcanti Idem 
   

� CCCOOORRRRRREEENNNTTTEEESSS: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Augusto L da Silva – Ens. Fund. e Médio Tudo é Matemática 
Escola Profª Clarice Godoy – Ens. Fundamental Novo Praticando Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Normal Municipal das Correntes Tudo é Matemática 
Escola Municipal Ataliba Victor Idem 
   

���   GGGAAARRRAAANNNHHHUUUNNNSSS:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Estadual Profª Ivonita Alves Guerra Matemática e Realidade 
Escola Duque de Caxias – Ens. Fund. e Médio Matemática Oficina de Conceitos 
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Escola Profª Elvira - Ensino Fundamental Matemática na Vida e na Escola 
Escola Simões Gomes Novo Praticando Matemática 
Esc. Virgem do Socorro – Ensino Fund. e Médio Matemática – Idéias e Desafios 
Escola Francisco Madeiros Novo Praticando Matemática 
Escola Professora Gabriela Mistral idem 
Escola São Cristovão idem 
Escola Dom João da Mata Amaral idem 
Escola Dom Juvêncio Brito Educação Matemática  
Escola Henrique Dias – Ensino Fundamental Novo Praticando Matemática 
Escola Instituto Presbiteriano de Helioopoli Tudo é Matemática 
Escola Senador Aderbal Jurema A Conquista da Matemática A + Nova 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Prof. Antonio Gonçalves Dias Tudo é Matemática 
Escola Jaime Luna Novo Praticando Matemática 
Escola José Brasileiro Vila Nova Idem 
Escola José Ferreira Sobrinho idem 
Escola Manoel Correia Evangelista Tudo é Matemática 
Escola Municipal Professor Latacio Brito Pessoa Idem 
Escola Municipal São Camilo Idem 
Escola Prof. Mario Matos – Ensino Fundamental Novo Praticando Matemática 
Escola Salomão Rodrigues Vilela idem 
Escola Silvino Almeida de Oliveira Tudo é Matemática 
Escola Municipal Julião Capito Filho Novo Praticando Matemática  

 

REGIONAL Agreste Meridional – MUNICIPAL 

 

05 520031L-NOVO PRATICANDO MATEMÁTICA 64 

05 520031M-NOVO PRATICANDO MATEMÁTICA 1 

05 520042L-A CONQUISTA DA MATEMÁTICA A + NOVA 5A. SÉRIE NÃO-C 64 

05 520042M-A CONQUISTA DA MATEMÁTICA A + NOVA 5A. SÉRIE NÃO-C 1 

06 620031L-NOVO PRATICANDO MATEMÁTICA 56 

06 620031M-NOVO PRATICANDO MATEMÁTICA 1 

06 620042L-A CONQUISTA DA MATEMÁTICA A + NOVA 6A. SÉRIE NÃO-C 56 

06 620042M-A CONQUISTA DA MATEMÁTICA A + NOVA 6A. SÉRIE NÃO-C 1 

07 720031L-NOVO PRATICANDO MATEMÁTICA 41 

07 720031M-NOVO PRATICANDO MATEMÁTICA 1 

07 720042L-A CONQUISTA DA MATEMÁTICA A + NOVA 7A. SÉRIE NÃO-C 41 

07 720042M-A CONQUISTA DA MATEMÁTICA A + NOVA 7A. SÉRIE NÃO-C 1 

08 820031L-NOVO PRATICANDO MATEMÁTICA 56 

08 820031M-NOVO PRATICANDO MATEMÁTICA 1 

08 820042L-A CONQUISTA DA MATEMÁTICA A + NOVA 8A. SÉRIE NÃO-C 56 

08 820042M-A CONQUISTA DA MATEMÁTICA A + NOVA 8A. SÉRIE NÃO-C 1 
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���   IIIAAATTTIII:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Francisco Pereira da Costa  Tudo é Matemática 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Educandário Municipal Torquato Soares  Tudo é  Matemática 
Escola Municipal Ginásio Santa Rosa Idem 
   

���   JJJUUUCCCAAATTTIII:::   

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Albino Moreira – Ensino de 1º e 2º grau Tudo é Matemática  
   

���   JJJUUUPPPIII:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Sebastião Tiago de Oliveira  Matemática na Medida Certa 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Napoleão Teixeira Lima Tudo é  Matemática 
Escola Municipal Professor Fausto Cordeiro Idem 

  

���   JJJUUURRREEEMMMAAA:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Padre Antonio Barbosa Júnior Matemática e Realidade 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Padre Ibiapina Idem 
Escola Senador Paulo Guerra Idem 
   

� LLLAAAGGGOOOAAA   DDDOOO   OOOUUURRROOO::: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Abílio Monteiro A Conquista da Matemática A + Nova 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Intermediária Petronilla Alves de Carvalho Novo Praticando Matemática  
Escola Municipal Int. Apolinário de Teixeira  Idem 
Escola Municipal Jandira Pedrosa  Idem  

   

���   LLLAAAJJJEEEDDDOOO:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Deolinda Amaral  - Ensino Fund. e Médio  Novo Praticando Matemática  
Escola Jornalista Manuel Amaral  Matemática e Realidade  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Normal do Lajedo – Ens. Fund. e Médio Matemática na Vida e na Escola  
Escola Int. Dom João da Matha – Ensino de 1º grau Idem  
Escola Mamede Bento do Amaral – Ens. de 1º grau Idem  
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Escola Padre Antonio Barbosa – Ens. de 1º grau Idem  
Escola de 1º Grau Profª Zélia de Moura M. Ferreira Idem  
Escola Henrique Dias  Idem  
Escola Dom Expedito Lopes – Ens. de 1º grau Idem  
   

� PPPAAALLLMMMEEERRRIIINNNDDDAAA::: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Regina Pacis  Matemática e Realidade  

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Mons. Júlio de Siqueira  Idéias e Desafios  
   

���   PPPAAARRRAAAAAATTTAAAMMMAAA:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Narciso Correia  Matemática e Realidade  

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Col. Municipal Dom Vital – 1º e 2º Graus A Conquista da Matemática A + Nova  

   

� SSSAAALLLOOOÁÁÁ::: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Intermediária Manoel Tiago Mendes  Novo Praticando Matemática  

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal São Vicente  Novo Praticando Matemática  
   

���   SSSÃÃÃOOO   JJJOOOÃÃÃOOO:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola João Fernandes da Silva – Ens. Médio  Tudo é Matemática  

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola João de Assis Moreno – Ensino de 1º e 2º Graus Novo Praticando Matemática  
   

���   TTTEEERRREEEZZZIIINNNHHHAAA:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Monsenhor Alfredo Damaso Matemática Hoje é Feita Assim 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Abílio A de Miranda  Matemática Hoje é Feita Assim 
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MICRO REGIÃO ALTO DO CAPIBARIBE 

  

� VVVEEERRRTTTEEENNNTTTEEE: 

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Padre Rocha  A Conquista da Matemática A + Nova  
Escola Municipal Prof. Domingos Pereira  Idem  
Escola Municipal Profª Odete Bezerra  Idem  
Escola Municipal São Luiz  Idem  
   

� VVVEEERRRTTTEEENNNTTTEEE   DDDOOO   LLLÉÉÉRRRIIIOOO::: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Justa Barbosa de Lales  Novo Praticando Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal José Batista de Souza  A Conquista da Matemática A + Nova  
Escola Municipal São José – Ensino do 1ª Grau  Idem  

  Obs.: A cidade de Santa Cruz da Malta não estava disponível no site do FNDE. 
   
 

ZONA DA MATA 
   

���   AAALLLIIIAAANNNÇÇÇAAA:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Coronel Luiz Ignácio Pessoa de Melo A Conquista da Matemática A + Nova  
Escola Joaquim Lira  Tudo é Matemática  
Escola Dom Bosco  A Conquista da Matemática A + Nova  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
UEPA – Unidade Educac. da Prefeit. de Aliança  A Conquista da Matemática A + Nova  
Escola Anisia Pereira de Lira  Idem  
Escola Dr. Walfredo Pessoa de Melo  Idem  
Escola Belarmino Pessoa  Idem  
Escola Monsenhor Antonio Marinho Idem  
Escola Monsenhor Antônio Noberto  Idem  
Escola Reunida João Hilário Pereira de Lira  Idem  

  

� FFFEEERRRRRREEEIIIRRROOOSSS: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Emiliano Pereira Borges  Praticando a Matemática  

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Municipal Dr. Fábio Corrêa de Andrade   Livro Big Matemática (História, 

Evolução e Conscientização) 
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� GGGOOOIIIAAANNNAAA::: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Augusto Gondim Novo Praticando Matemática  
Escola Estadual Benigno Pessoa  Idem  
Escola Dr. João Alfredo  A Conquista da Matemática a + Nova  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Presidente Costa e Silva  Idéias & Relações 
Escola Municipal Manuel César de Albuquerque  Matemática em Movimento  
Escola Municipal Irmã Marie Armelle Falgueire Novo Praticando Matemática  
Escola Municipal IV Centenário  Idem  

  

� IIITTTAAAMMMBBBÉÉÉ: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Arruda Câmara  Matemática em Movimento  
Escola Monsenhor Júlio Maria  Idem  
Escola José Antonio Bezerra de Menezes  Idem  

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Colégio Municipal Prof. Nivaldo Xavier de Araújo  Matemática em Movimento  
   

� MMMAAACCCAAAPPPAAARRRAAANNNAAA: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Brigadeiro Eduardo Gomes  Matemática na Medida Certa  
Escola Creuza de Freitas Cavalcanti  A Conquista da Matemática A + Nova  
Escola Antonio Coutinho  Idem  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Governador Moura Cavalcanti  Novo Praticando Matemática  
Escola Munic. Joaquim Tavares Vieira de Melo  Idem  
   

� NNNAAAZZZAAARRRÉÉÉ   DDDAAA   MMMAAATTTAAA: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Dom Carlos Coelho  Tudo é Matemática  
Escola Dom Ricardo Vilela  Idem  
Escola Dom Vieira  Idem  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Dom Mota  Idéias & Relações  
Colégio Municipal Pres. Tancredo de A. Neves  Idem  
   

� TTTRRRAAACCCUUUNNNHHHAAAÉÉÉMMM::: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Agamenon Magalhães  Tudo é Matemática  
Escola Walfredo Luiz Pessoa de Melo  Pensar e Decobrir  
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���   VVVIIICCCÊÊÊNNNCCCIIIAAA:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Dr. Joaquim Correia Matemática e Realidade 
Escola Padre Guedes  A Conquista da Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Luiz Maranhão Matemática Para Todos 
Escola Alfredo Gomes  Idem  
Escola José Rufino  Idem  
Escola Benjamin Azevedo  Idem  
Escola Urbano Ramos  Idem  
Escola Napoleão Xavier  Idem  
Escola Maria José Monteiro  Idem - 

   

���   VVVIIITTTÓÓÓRRRIIIAAA   DDDEEE   SSSAAANNNTTTOOO   AAANNNTTTÃÃÃOOO:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Edóxia de A Ferreira  Novo Praticando Matemática  
Escola Senador João Cleofas  Idem  
Escola Antônio Dias Cardoso  Tudo é Matemática  
Escola Estadual Roncalli Idem  
Escola Pedro de Souza Leão  Tudo é Matemática  
Escola Guiomar Krause  Idem  
Escola Joaquim da Silva Filho Matemática  
Escola Maria Lúcia Magalhães  Tudo é Matemática  
Escola Professora Amélia Coelho  Novo Praticando Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
CAIC Diogo Braga Novo Praticando Matemática  
Colégio Comercial Prefeito José Joaquim da Silva  Idem  
Colégio Municipal Três de Agosto  Idem  
Grupo Escolar Prof. Manuel de Holanda Cavalcanti  Idem  
Grupo Escolar Municipal Aglaires Silva da Cruz  Idem  
Escola Municipal Weigelia Galvão Tudo é Matemática   
Escola Municipal Duque de Caxias  Idem  

  
 

REGIÃO DA MATA 

MERIDIONAL PERNAMBUCANA 

� GGGAAAMMMEEELLLEEEIIIRRRAAA: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Estadual Dr. Jaime Monteiro  Matemática Para Todos  
Escola Estadual Nossa Senhora da Penha  Tudo é Matemática  
Escola Dr. Jaime Monteiro  Matemática Para Todos 

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal João Felipe Novo Praticando Matemática  
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� QQQUUUIIIPPPAAAPPPÁÁÁ::: 

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Dr. Fernando Pessoa de Melo  Novo Praticando Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Imaculada Conceição   Novo Praticando Matemática  
Escola de 1ª Grau Coelho Neto  Idem  
   

���   XXXEEEXXXEEEUUU:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola João Pereira Sobrinho  Tudo é Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Municipal Paulo Pessoa Guerra  A Conquista da Matemática A + Nova  
Escola Municipal Maria dos Anjos  Uma Aventura do Pensamento  

 

 

REGIÃO METROPOLITANA 

� AAABBBRRREEEUUU   EEE   LLLIIIMMMAAA : 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Polivalente de Abreu e Lima  Tudo é Matemática  
Escola Orfanato Estrela de Bethel Idem  
Escola General Abreu e Lima  Idem  
Escola Stela Maria Santos Pinto Barros  Matemática e Realidade  
   

���   CCCAAAMMMAAARRRAAAGGGIIIBBBEEE:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Pio XII  Tudo é Matemática  
Francisco de Paula Correia de Araújo Idem  
Escola Major Lélio  Idem  
Maria da Conceição B. Lacerda  Matemática para Todos  
Professor Frederico R. Maciel  Tudo é Matemática  
Antonio Correia de Araújo  Idem  
Conselheiro Samuel Mac Dowel Matemática Para Todos 
Deputado Oscar Carneiro  Matemática e Realidade  
Escola Frei Caneca  Tudo é Matemática  
Escola Joaquim Amazonas  Matemática e Realidade  
Escola Ministro Jarbas Passarinho  Tudo é Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Não tem    
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���   RRREEECCCIIIFFFEEE:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Maria Goretti A Conquista da Matemática A + Nova  
Escola Othon Paraíso  A Conquista da Matemática A + Nova  
Escola Estadual Vidal de Negreiros  Tudo é Matemática  
Escola Carmela Dutra  Praticando Matemática  
Escola Helena Pugóo Matemática Pensar e Descobrir  
Escola Tomé Gibson  A Conquista da Matemática A + Nova  
Escola José Maria  Idem  
Escola Aníbal Fernandes  Tudo é Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Aderbal Galvão Tudo é Matemática  
André de Melo  Idem  
Antonio de Brito Alves  Idem  
Antonio Farias  Idem  
Antonio Heráclito  Idem  
Arraial Novo do Bom Jesus Idem  
Cícero Franklin Idem  
Divino Espírito Santo Idem  
Florestan Fenandes  Idem  
Gilberto Freire Idem  
Hugo Gerdau Idem  
Iputinga Idem  
João XXIII Idem  
Joaquim Cardoso Idem  
Karla Patricia Idem  
Luiz Vaz de Camões Idem  
Maria Sampaio Lucena  Idem  
Mario Melo  Idem  
Nadir Colaço Idem  
Nilo Pereira  Idem  
Continuação das Escolas Municipais de Recife   
Olindina Monteiro Tudo é Matemática 
Octavio Meira Lins Idem  
Osvaldo Lima Filho Idem  
Paulo VI Idem  
Padre Henrique Idem  
Paulo Freire Idem  
Pedro Augusto  Idem  
Reitor João Alfredo Idem  
Rodolfo Aureliano Idem  
São Cristóvão  Idem  
Tejipió Idem  
Vasco da Gama Idem  
Vila Cesámo Idem  
Escola Professor Costa Porto Educação Matemática  
Dom Bosco  Novo Praticando Matemática 
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���   OOOLLLIIINNNDDDAAA:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Estadual de Olinda  A Conquista da Matemática a + Nova 
Polivalente Compositor Antonio Maria  Idem  
Antonio Souto Filho Novo Praticando a Matemática  
Ageu Magalhães Matemática em Movimento 
Argentina Castelo Branco Tudo é Matemática  
Moura Cavalcanti Matemática e Realidade 
Capitão André Pereira Temudo Tudo é Matemática  
Clidio de Lima Nigro  Idem  
Maria Emilia Romeiro Estelita  Idem  
Guedes Alcoforado  Novo Praticando Matemática  
Coronel Valeriano Eugênio Melo  Matemática e Realidade 
Marechal Mascarenhas de Moraes Matemática Idéias e Desafios  
Escola Marechal Floriano Peixoto  A Conquista da Matemática a + Nova 
Escola Professor Paulo Freire Tudo é Matemática  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Isaulina de Castro e Silva   Novo Praticando Matemática  
Escola Duarte Coelho  Tudo é Matemática  
Ministro Marcos Freire Matemática e Realidade  
Escola Professora Inês Borba  Matemática em Atividade 
CAIC Norma Coelho  Tudo é Matemática  
Alberto Torres  Idem  
Santa Ana  Matemática  
Escola Coronel José Domingos  Matemática e Realidade  
Lions de Seu Veloso Tudo é Matemática   
Escola Monsenhor Fabrício  Idem  

  
���   IIIGGGAAARRRAAASSSSSSUUU:::   

� ESCOLA ESTADUAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Desembargador Carlos Xavier  A Conquista da Matemática  

� ESCOLA MUNICIPAL 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Mínima de Três Ladeiras  Idéias e Relações  

   

� IIITTTAAAPPPIIISSSSSSUUUMMMAAA: 

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Profª Gercina Fernandes Rodrigues   Matemática e Realidade   
Escola Senador José Hermirio de Moraes Tudo é Matemática 
Escola Eurides Cadaval A Conquista da Matemática a + Nova  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Não tem   
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���   IIITTTAAAMMMAAARRRAAACCCÁÁÁ:::   

� ESCOLAS ESTADUAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Escola Augusto de Moraes Pradines  A Conquista da Matemática  
Escola de Jaguaribe  Idem  
Escola Senador Paulo Pessoa Guerra  Idem  

� ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

LIVROS ADOTADOS 
Não tem   
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ANEXO 2 

 

Tabela 6: Área ao Longo dos Capítulos. 

Código 
do LD 

Capítulo Total de 
Capítulos 

Páginas Total de 
Páginas 

MT 12 – Áreas e perímetros;  
12 – Áreas e volumes; 
12 – Áreas e volumes; 
4 – Medidas; 
12 – Círculos e cilindros.  

15 
 

14 
 

14 
 

14 
 

185 a 198 
 

204 a 210 
 

204 a 224 
 

73 a 85 
228 a 233 

319 
 

351 
 

351 
 

375 

MV 8 – Áreas; 
6 – Áreas e volume; 
7 – Áreas e volume; 
8 – Geometria. 

10 
12 
11 
10 

174 a 190 
112 a 123 
154 a 172 
234 a 243 

264 
288 
320 
296 

EM 19 – Duas grandezas muito 
importantes; 
10 – Áreas de polígonos; 
16 – Problemas de áreas e volumes. 

20 
 

20 
 

22 

198 a 209 
 

116 a 129 
 

185 a 195 

272 
 

288 
 

336 
TM 10 – Perímetros, áreas e volume; 

9 – Perímetros, áreas e volume; 
9 – Perímetro, áreas e volume.  
 

10 
 

10 
 

10 

236 a 248 e 252 
 

221 a 242 
 

221 a 239 
 

280 
 

296 
 

312 
 
 

NP 14 – Medidas: medindo superfície; 
6 – Áreas e volumes; 
7 – Círculo e cilindro. 
 

14 
 

11 
9 

236 a 239 
 

103 a 126 
183 a 190 

272 
 

256 
248 

CM 8 – Medindo comprimento é 
superfície e  
11 – Estudando áreas de figuras 
geométricas planas 

10 
 
 

12 

234 a 251 
 
 

292 a 313 

303 
 
 

367 
 

 

 

 

 

 



 

    

190 

 

 

ANEXO 3 

 Tabela 7: Estudo de Área com Recursos Didáticos  

SÉRIES RECURSOS 
DIDÁTICOS 

LIVROS 
DIDÁTICOS 5a 6 a 7 a 8 a 

NP   p. 121     

MT   p. 204, 205, 
208 e 209 

    

EM p. 204       

TM p. 240       

MV p. 178       

Tangram 

CM p. 249     p. 294 e 295 

Poliminós  EM p. 203 e 204       
 
 
MALHAS 

          

NP p. 236 a 240 p. 106 e 121   p. 189 e 196 
MT p.185 a 189 

p. 191 e 196 
p.207 a 209 p.204 a 209 p. 80, 82 a 

84 

EM p. 201   p. 118, 119, 
123 e 128 

p. 186, 187, 
188 e 194 

TM p. 241 e 242   p. 217, 219, 
221, 223, 
233, 226, 
236, 239, 
240, 242 

p.222, 231 a 
233 

MV p. 174, 175, 
179 a 181, 
184, 186 e 
190 

p. 113, 115 e 
121 

p. 158 a 161 
e 168 

p. 234, 235 e 
240 

Quadradas 
  
  
  
  
  
  
  

     C M p. 234 a 237     p. 295 a 299 

 

 

 


