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RESUMO 

 

O principal objetivo desse Trabalho de Conclusão de Curso é analisar se alguns livros 
didáticos dos anos finais do Ensino Fundamental abordam as fórmulas de cálculo de área de 
polígonos utilizando a técnica de decomposição e composição de figuras planas. Na pesquisa 
descrevemos as propostas trazidas em alguns documentos oficiais sobre o cálculo de área de 
figuras planas e comparamos as propostas didáticas desses documentos com a abordagem 
trazida nos livros didáticos sobre a obtenção de fórmulas de área, fazendo um contraponto 
entre as propostas e essas abordagens. Em relação aos nossos objetivos, a pesquisa é do tipo 
exploratória, e caracterizada como uma pesquisa documental, pois buscou analisar as 
abordagens presentes nos livros didáticos adotados pelos professores da escola municipal e 
estadual do município de Rio Tinto-PB. Para fundamentação teórica da nossa pesquisa, 
recorremos aos autores que falam sobre a História da Matemática, fazendo um breve histórico 
do cálculo de área. Também abordamos o estudo de área enquanto grandeza geométrica, e em 
seguida destacamos as propostas de ensino contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCN acerca do cálculo de área das figuras planas. Abordamos também o bloco das Grandezas 
e Medidas e o que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC sobre esse bloco, como também abordamos as grandezas geométricas 
segundo o Guia do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2017. Verificamos que os 
livros analisados abordam as fórmulas de cálculo de área de alguns polígonos utilizando 
métodos de decomposição e composição de figuras planas, decompondo as figuras 
principalmente em triângulos e retângulos, procurando compô-las a fim de formar figuras cuja 
área já se saiba calcular, para posteriormente fazer a dedução das fórmulas de cálculos de área 
dos polígonos. Observamos que um dos livros faz uma abordagem mais significativa acerca 
da composição e decomposição das figuras planas para se chegar ao cálculo de área, como 
orientam os documentos oficiais.  
 
Palavras-chave: Livro Didático. Área de Figuras Planas. Composição e Decomposição de 
Figuras. 
  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The main objective of this Graduation Work is to analyze if some didactic books of the final 
years of Elementary School approach the formulas of calculation of area of polygons using 
the technique of decomposition and composition of flat figures. In the research, we describe 
the proposals made in some official documents about the calculation of area of flat figures and 
compare the didactic proposals of these documents with the approach taken in the textbooks 
on the obtaining of formulas of area, making a counterpoint between the proposals and these 
approaches. In relation to our objectives, the research is exploratory, characterized as a 
documentary research, as it sought to analyze the approaches present in the textbooks adopted 
by the teachers of the municipal and state school of Rio Tinto-PB. For the theoretical basis of 
our research, we turn to authors who talk about the History of Mathematics, making a brief 
history of the area calculation. Also we approach the study area as geometrical magnitude, 
and then we highlight the teaching proposals contained in the National Curriculum Parameters 
- PCN about the area calculation of the plane figures. We also address the Block of Quantities 
and Measures and what the National Curriculum Parameters and the National Curricular 
Common Base (BNCC) say about this block, as well as the geometric magnitudes according 
to the Guide of the National Textbook Program - PNLD 2017. We have verified that books 
analyzed approach the formulas of calculating the area of some polygons, using methods of 
decomposition and composition of flat figures, decomposing the figures mainly in triangles 
and rectangles, trying to compose them in order to form figures whose area is already known 
how to calculate, to later do the deduction of the formulas of calculations of the polygons 
area. We note that one of the books takes a more meaningful approach to the composition and 
decomposition of flat figures in order to arrive at the area calculation, as the official 
documents guide. 

Keywords: Didactic Book. Area of Flat Figures. Composition and Decomposition of Figures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Tema e Justificativa 

 

Para muitos, a Matemática que aprendemos na escola parece ser cheia de regras e 

cálculos, que muitas vezes deixam os alunos confusos. Daí percebe-se que apenas ensinar a 

Matemática sem esclarecer as origens dos conceitos contribui para um resultado insatisfatório 

por parte dos alunos.  Muitos desses alunos ficam desmotivados pelo estudo da Matemática, e 

para mudar esse quadro, o professor precisa adaptar-se a novas práticas de ensino, que 

busquem levar o aluno refletir: “para que serve a Matemática e o que essa área de 

conhecimento tem a me proporcionar?” Assim, o professor tem o papel de mostrar que a 

Matemática está presente em tudo, na vida e no cotidiano do aluno. Dessa forma, o professor 

tende a estimular o aluno a buscar um novo conhecimento, que o desperte para um novo saber 

matemático, de uma maneira que esse saber esteja relacionado com a sua vida e seu cotidiano, 

levando-o a uma dimensão cognitiva que o desperte a um interesse pela Matemática, 

motivando o aluno a ir atrás de novos conhecimentos, e assim, tendo um caminho aberto para 

uma aprendizagem mais significativa da Matemática. 

Além disso, percebemos através de pesquisas realizadas em Educação Matemática, 

que o ensino da Geometria vem sendo foco de muitas discussões. Essas discussões estão 

relacionadas aos recursos didáticos disponíveis nas escolas e às práticas metodológicas de 

alguns professores que priorizam a memorização e a aplicação de fórmulas e conceitos 

mecanicamente, que pouco contribui para o desenvolvimento do pensamento geométrico dos 

alunos. 

No que diz respeito à área de figuras planas no campo das Grandezas e Medidas, 

percebemos que o cálculo de área está presente a todo tempo em nosso cotidiano, sendo usado 

em várias situações, e em diversas áreas profissionais. 

Notemos que um carpinteiro precisa ter conhecimento sobre áreas de figuras planas 

para poder realizar medições para confeccionar uma porta, uma janela ou uma mesa; um 

pintor ao realizar a pintura de uma parede, precisa saber a área que será pintada; um pedreiro 

ao marcar uma planta de uma casa, tem que ter noções de áreas, esses são exemplos 

implícitos. Já os engenheiros precisam ter um conhecimento mais específico em relação a 

área, pois o cálculo de área é muito utilizado de forma explícita em suas obras, como por 

exemplo, para medições de terrenos, medições de uma praça, etc. Diante desses fatos sobre a 
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utilização do cálculo de área podemos observar que é um assunto de relevante importância no 

âmbito escolar. 

Dessa forma, o ensino do cálculo de áreas de figuras planas é de fundamental 

importância na formação do aluno, pois através de conceitos geométricos o aluno poderá 

compreender o mundo em que vive como destacam os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), quando citam que:  

 

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de 
Matemática no ensino fundamental, porque, por meio deles, o aluno 
desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, 
descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive. 
(BRASIL, 1998, p. 51) 

 

Assim, o pensamento geométrico é de fundamental importância para os alunos, pois os 

conceitos geométricos estão presentes na sua vida cotidiana, de forma que eles nem se dão 

conta, cabendo ao professor relacionar esses conceitos matemáticos com a realidade dos seus 

alunos. 

Sendo assim, quando falamos em cálculo de área das figuras planas, no ensino do 

campo das Grandezas e Medidas, temos que destacar que o cálculo de área é de grande 

relevância nos anos finais do Ensino Fundamental.  Além do mais, os documentos oficiais 

educacionais do país trazem orientações importantes sobre a forma de ensino do cálculo de 

área de figuras planas. 

Dentre os documentos oficiais, os PCN (BRASIL, 1998) citam que é através de 

procedimentos adotados pelo professor que o aluno terá uma visão crítica e argumentativa, e 

que para o ensino de áreas de figuras planas, devem-se utilizar atividades que envolvam a 

decomposição e composição de figuras, pois assim induzem o aluno a criar, argumentar e 

organizar procedimentos para que possam resolver situações-problemas envolvendo o cálculo 

de área. 

Durante o curso de Licenciatura em Matemática da UFPB, no campus IV, tivemos 

muitas discussões acerca dos assuntos abordados em sala de aula, através de projetos da 

universidade, e percebemos que o ensino dos conceitos geométricos nas escolas fica muito a 

desejar, e muitos são os motivos: alguns professores não lecionam o assunto por uma falta de 

formação na área, outros porque têm dificuldade para desenhar as figuras planas no quadro, 

outros porque preferem dar cálculos de forma mecânica. Diante dessas situações, o professor 

acaba deixando o estudo dos conceitos geométricos para o final do ano letivo, e muitas vezes 
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não há tempo suficiente para ensinar o assunto, ocorrendo assim uma grande deficiência dos 

alunos na aprendizagem desses conceitos, de forma que ao chegarem ao Ensino Médio os 

alunos se deparam com conhecimentos geométricos mais amplos e profundos, provocando 

uma dificuldade na compreensão dos conceitos geométricos nesse nível de ensino. 

Assim, o professor de Matemática tem um papel fundamental na formação dos alunos, 

e para cumprir com seu papel de professor, ele precisa ter uma orientação para suas aulas, e o 

livro didático é para alguns o único apoio de ensino ao qual ele tem acesso, como destacam os 

PCN quando dizem que o professor: 

 

Não tendo oportunidade e condições para aprimorar sua formação e não 
dispondo de outros recursos para desenvolver as práticas da sala de aula, os 
professores apóiam-se quase exclusivamente nos livros didáticos, que, 
muitas vezes, são de qualidade insatisfatória. (BRASIL, 1998, p. 21-22) 

  

Sendo assim, o livro didático deve ser elaborado a fim de favorecer o ensino e 

aprendizagem dos alunos através de contextualização e aplicações da matemática, o que 

muitas vezes não acontece.  

Ainda segundo os PCN, e como percebemos ao longo dos anos, alguns professores 

estão em busca de “[...] novos conhecimentos e assumem uma atitude de constante reflexão, o 

que os leva a desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes para ensinar Matemática” 

(BRASIL, 1998, p. 21), enquanto que muitos professores ainda desconhecem as propostas 

curriculares mais recentes, o que os deixam sem rumo, ensinando apenas o que acredita ser 

necessário para o aluno.   

Seguindo essa linha de pensamento acerca dos recursos didáticos e práticas de ensino 

do professor, nossa pesquisa tem o intuito de contribuir para as investigações e reflexões 

sobre o ensino do cálculo de área de figuras planas em sala de aula, presente no campo das 

Grandezas e Medidas, procurando saber se os livros didáticos estão orientando os professores 

e alunos como descreve os documentos oficiais.  

Assim, investigamos como problemática da pesquisa: os livros didáticos escolhidos 

pelos professores abordam as fórmulas para o cálculo de área de polígonos por meio da 

composição e decomposição de figuras? Também tivemos interesse em verificar se os 

exercícios propostos nesses livros estão de acordo com as orientações didáticas para o cálculo 

de área como descritas nos PCN.  

 



16 
 

 
 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar se os livros didáticos de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental, 

de algumas escolas do município de Rio Tinto-PB, abordam as fórmulas para o cálculo de 

áreas de polígonos utilizando a técnica de composição e decomposição de figuras planas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever as propostas trazidas nos documentos oficiais e de algumas pesquisas 

realizadas sobre cálculo de área por meio da composição e decomposição de figuras 

planas. 

• Verificar nos livros didáticos se na obtenção das fórmulas de área de polígonos é 

contemplado a composição e decomposição de figuras.  

• Comparar as propostas didáticas dos documentos oficiais, sobre a obtenção das 

fórmulas de área, com a abordagem trazida nos livros didáticos do município de 

Rio Tinto-PB, fazendo um contraponto entre as propostas e essas abordagens. 

 
1.3 Metodologia da Pesquisa 

 

Nossa pesquisa teve por objetivo fazer uma análise de livros didáticos acerca da 

obtenção das fórmulas de área, além de buscarmos as propostas trazidas pelos documentos 

oficiais. Partindo do nosso objetivo geral, caracterizamos a pesquisa como uma pesquisa 

aplicada, pois segundo Gil (2010, p. 26) “[...] abrange estudos elaborados com a finalidade de 

resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem”.  

Conforme nossos objetivos específicos, a pesquisa é do tipo exploratória, pois segundo 

Gil (2010, p. 27) “as pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explicito ou a construir hipótese”. 

Logo, nesse tipo de pesquisa a coleta de dados pode ocorrer de diversas maneiras, envolvendo 

levantamentos bibliográficos, ou analise de conteúdo para esclarecer melhor o problema. 

Em relação ao delineamento da pesquisa, podemos classificá-la como uma pesquisa 

documental, pois o objeto de estudo é o livro didático, e segundo Gil (2010, p. 31) a pesquisa 
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documental se vale de “fonte documental quando o material consultado é interno a 

organização [...]”, podendo ser escrita ou digital, se restringindo a um documento, já que os 

materiais que foram analisados são livros didáticos. 

Os livros que foram analisados fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD 2017 para triênio 2017, 2018 e 2019, que foram escolhidos por professores das escolas 

do município de Rio Tinto – PB. Na escola municipal o livro adotado é Vontade de Saber 

Matemática (SOUZA; PATARO, 2015), e em uma escola estadual o livro é Matemática nos 

dias hoje (CENTURIÓN; JAKUBOVIC, 2015). 

Utilizamos como referências para análise dos livros as propostas trazidas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) e o guia do Programa Nacional do Livro Didático 2017 

– PNLD (BRASIL, 2016).  

Para fundamentar nossa pesquisa recorremos à História da Matemática, fazendo um 

breve histórico do surgimento do cálculo de área pelos povos Egípcios e Babilônios, e o que 

dizem os PCN e a BNCC sobre o bloco das Grandezas e Medidas, seguindo pela abordagem 

do estudo de área enquanto grandeza geométrica, depois abordamos as propostas de ensino de 

cálculo de área contidas nos PCN e na BNCC, como também o bloco das Grandezas e 

Medidas, segundo Lima e Bellemain (2010), e por fim, o que dizem o PNLD 2017 das 

coleções aprovadas sobre as grandezas geométricas e o bloco das Grandezas e Medidas. 

Para concluir a pesquisa fizemos a análise dos livros didáticos, comparando as 

propostas trazidas nos livros com as propostas que devem ser exploradas sobre o cálculo de 

área segundo os PCN (BRASIL, 1998) e a BNCC (BRASIL, 2017), onde também abordamos 

a análise sobre os conteúdos das grandezas e medidas, mais especificamente os cálculos de 

áreas dos polígonos, trazidos nesses livros, segundo o guia do PNLD 2017. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 A origem do cálculo de área: breve histórico 

 

A necessidade do homem fez com que ele desenvolvesse estratégias e criasse soluções 

para os problemas com que se deparava. Segundo Eves (2004), por volta de 3000 a.C. à 260 

d.C. sociedades eram formadas às margens de grandes rios como o Nilo na África, e Eufrates 

e Tigre na Ásia. Essas sociedades eram bem desenvolvidas, mas sofriam anualmente com 

grandes inundações no vale dos rios, consequentemente tinham suas lavouras destruídas e 

suas terras desmarcadas, diante de tais situações teriam surgido os esticadores de corda, a 

partir da necessidade de fazer novas demarcações de terra.  

Segundo Boyer (2010, p.4) Heródoto (historiador da época) defendia que a Geometria 

tinha se originado no Egito, da necessidade prática de se fazer novas medições de terras após 

cada inundação, enquanto Aristóteles achava que os estudos da Geometria teriam se originado 

a partir de uma classe sacerdotal por puro lazer. 

Ao mesmo tempo em que eles se arriscaram ao defender a origem da Geometria, 

existem primórdios de que o assunto é mais antigo do que a arte de escrever. Como exemplo, 

temos o homem neolítico, que deixou desenhos e figuras que sugerem um caminho para a 

Geometria, devido aos seus desenhos e figuras que sugerem uma preocupação com relações 

espaciais. Mas como Boyer (2010) cita em seu livro “para o período Pré-histórico não há 

documentos, portanto é impossível acompanhar a evolução da matemática desde um desenho 

específico até um teorema familiar” (BOYER, 2010, p. 5). 

De fato, temos que os egípcios deixaram sua marca na História da Matemática com as 

medidas precisas das pirâmides, os resultados dos problemas matemáticos, dentre outros. 

Os egípcios e babilônios deixaram documentos importantes, nos quais haviam vários 

problemas geométricos resolvidos envolvendo o cálculo de área, e segundo Eves (2004) 

“vinte e seis dos 110 problemas dos papiros Moscou e Rhind são geométricos”. Muitos deles 

decorrem de fórmulas necessárias para cálculos de áreas e volumes. O Problema 51 do Papiro 

de Rhind mostra como era obtida à área de um triângulo isósceles, eles tomavam a metade da 

base e multiplicava pela altura, daí o triângulo era decomposto em dois triângulos retângulos e 

composto novamente a formar um retângulo. De forma semelhante tínhamos o Problema 52, 

um trapézio isósceles, onde a base maior é 6 e a menor é 4, e a distância entre elas é 20. Então 
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eles tomavam a metade da soma das bases e multiplicava pela altura, e assim tinham a área do 

trapézio (BOYER, 2010, p.12). 

O papiro de Rhind é um documento importante quando falamos em matemática 

Egípcia, e segundo Boyer (2010) o papiro mais extenso de ordem matemática tem cerca de 30 

centímetros de largura por 5 metros de comprimento e está no British Museum. Foi comprado 

em 1858 por um antiquário escocês, Henry Rhind: por isso o nome Papiro de Rhind, às vezes 

chamado papiro de Ahmes em homenagem a quem copiou em 1650 a.C. 

Boyer (2010) também cita que o livro chinês Nove Capítulos sobre a Arte Matemática 

“contém 246 problemas sobre mensuração de terras, agricultura, sociedades, engenharia, 

impostos, cálculos, soluções de equações e propriedades dos triângulos retângulos” (BOYER, 

2010 p. 133-134), provavelmente datado em 200 a. C. Este manual está repleto de questões 

matemáticas do dia-a-dia intimamente ligadas àqueles tempos, e o que mais chama a atenção 

são os resultados precisos para a época, como cita Boyer (2010) quando diz que: 

 

Nas obras chinesas, como nas egípcias, chama atenção a justaposição de 
resultados precisos e imprecisos, primitivos e elaborados. São usadas regras 
corretas para as áreas de triângulos e trapézios. A área do círculo era 
calculada tomando três quartos do quadrado sobre o diâmetro ou um doze 
avos do quadrado da circunferência [...] (BOYER, 2010, p.134) 

 

Além de problemas envolvendo áreas de triângulos, trapézios e círculos, também tinha 

problemas que envolviam raízes quadradas e cúbicas, e equações lineares.  

De acordo com Boyer (2010) os babilônios eram melhores na álgebra, mais deixaram 

suas contribuições no estudo da geometria. No vale mesopotâmio a área do círculo era obtida 

tomando três vezes o quadrado do raio, o resultado era bem aproximado ao dos egípcios, mas 

inferior nas precisões. Em 1936 foram descobertas as tabletas matemáticas, a trezentos 

quilômetros da Babilônia, que incluem resultados geométricos importantes, dentre as quais 

“[...] uma tableta do grupo de Susa compara as áreas e os quadrados dos lados de polígonos 

regulares de três, quatro, cinco, seis e sete lados” (BOYER, 2010, p. 26). Aparentemente, para 

os Babilônios, a comparação e semelhança de figuras era o que mais importava, enquanto a 

geometria era mais um tipo de álgebra ou aritmética, na qual os números são ligados às 

figuras. 

Existem problemas antigos que podemos chamar de geometria, mas que para os 

babilônios esses problemas seriam considerados como aritmética, como exemplo Boyer 

(2010) cita que: 
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Um problema de herança típico pede a divisão de uma propriedade em forma 
de triângulo reto entre seis irmãos. A área é dada como 11,22,30 e um dos 
lados é 6,30; as retas divisórias devem ser equidistantes e paralelas ao outro 
lado do triângulo. Pede-se para achar a diferença entre as porções. Outro 
texto dá as bases de um trapézio isósceles como sendo 50 e 40 unidades, e o 
comprimento dos lados como sendo 30; pede-se a altura e a área. (van der 
Waerden 1963, pp. 76-77 apud BOYER, 2010, p.28) 

 
 Percebemos que a história nos traz fatos concretos sobre o desenvolvimento da 

matemática pelos egípcios e babilônios. Naquela época eles já conseguiam medir e determinar 

a área de várias figuras geométricas, como triângulo, trapézio, retângulo, círculo, dentre 

outros. Os métodos que eram utilizados para medições de áreas de algumas figuras planas 

consistiam em decompor e compor as figuras, a fim de facilitar o cálculo de área. As figuras 

eram decompostas em triângulos, depois compostas a fim de formar um retângulo ou 

quadrado, e por fim calcular sua área. 

Segundo Boyer (2010) os Papiros de Ahmes possuem problemas que seriam utilizados 

a composição e decomposição de figuras para calcular a área de polígonos. 

Para Hogben (1958, apud SANTOS et al, 2015) Euclides utilizava métodos de 

decomposição em triângulos para determinar a área de polígonos e levando a inferência que 

os gregos também utilizavam o princípio de composição e decomposição para obterem a área 

de figuras planas. 

Conforme Brito e Carvalho (2005, p. 13) os estudos sobre cálculos de áreas eram 

constantes entre as antigas civilizações. Para as determinações de áreas das figuras 

geométricas, os métodos utilizados fundavam-se na decomposição das figuras, para 

posteriormente compô-las em figuras conhecidas, para determinar sua área. Os gregos 

utilizavam a composição e decomposição de figuras para transformar qualquer polígono em 

triângulos, com esses triângulos formavam um retângulo, e por fim, o transformava em 

quadrado, para determinar sua área. Daí veio a expressão “quadrar” para fazer referência ao 

cálculo de área. 

Os problemas mais comuns para medições de áreas de figuras planas, na maioria das 

vezes eram calculados corretamente. Ao utilizar os métodos de composição e decomposição 

de figuras para o cálculo de área, destacam-se alguns aspectos importantes, como as 

dimensões lineares e área da figura geométrica. 

Como percebemos, historicamente, os cálculos de área de figuras planas foram 

contemplados dentro da Geometria, e não havia uma preocupação com a área enquanto uma 



 

 

grandeza geométrica. A partir da publicação das orientações curriculares nacionais, o estudo 

do cálculo de área de figuras planas 

e Medidas, o qual daremos ênfase 

curriculares, após discutirmos área enquanto grandeza geométrica, foco do próximo item.

 

2.2 Área enquanto Grandeza Geométrica

 

A abordagem de área enquanto grandeza vem sendo alvo de pesquisas brasileiras, 

apoiando-se em pesquisas das francesas Regine Douady

defendem o estudo de área como uma grandeza geométrica, e que segundo Silva (2016) elas 

observaram os erros cometidos por alunos sobre o conceito de área, e verificaram que as 

dificuldades dos alunos estavam relacionadas à

 

[...] consequência do tratamento dado por alguns alunos aos problemas sobre 
área, com base em uma “concepção de forma” ligada ao quadro geométrico, 
ou uma “concepção número” vinculada ao quadro numérico, ou as duas 
simultaneamente, mas sem estabelecer r
21) 

 

Ainda, segundo Silva (2016, p.21) as concepções numéricas são aquelas em que o 

aluno só considera os aspectos relacionados ao cálculo de área, enquanto a concepção 

geométrica são aquelas em que o aluno confunde áre

Nesse sentido, as figuras pertencem ao domínio geométrico; a área está no domínio 

das grandezas; e as medidas de área são números reais positivos, pertencente ao domínio 

numérico. 

Esse modelo está representado na Figura 1 

Figura 1

Fonte: Lima e Bellemain (2010, p. 173)

. A partir da publicação das orientações curriculares nacionais, o estudo 

do cálculo de área de figuras planas passou a fazer parte do bloco de conteúdos das Grandezas 

o qual daremos ênfase mais adiante, destacando o que dizem as orientações 

riculares, após discutirmos área enquanto grandeza geométrica, foco do próximo item.

2.2 Área enquanto Grandeza Geométrica 

A abordagem de área enquanto grandeza vem sendo alvo de pesquisas brasileiras, 

se em pesquisas das francesas Regine Douady e Marie-Jeanne Perin Glorian que 

defendem o estudo de área como uma grandeza geométrica, e que segundo Silva (2016) elas 

observaram os erros cometidos por alunos sobre o conceito de área, e verificaram que as 

dificuldades dos alunos estavam relacionadas à: 

[...] consequência do tratamento dado por alguns alunos aos problemas sobre 
área, com base em uma “concepção de forma” ligada ao quadro geométrico, 
ou uma “concepção número” vinculada ao quadro numérico, ou as duas 
simultaneamente, mas sem estabelecer relações entre elas. (SILVA, 2016, p. 

 

Ainda, segundo Silva (2016, p.21) as concepções numéricas são aquelas em que o 

aluno só considera os aspectos relacionados ao cálculo de área, enquanto a concepção 

geométrica são aquelas em que o aluno confunde área e figura, perímetro e contorno.

Nesse sentido, as figuras pertencem ao domínio geométrico; a área está no domínio 

das grandezas; e as medidas de área são números reais positivos, pertencente ao domínio 

Esse modelo está representado na Figura 1 pelo seguinte esquema:

1: Jogo de quadros 

Lima e Bellemain (2010, p. 173) 
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. A partir da publicação das orientações curriculares nacionais, o estudo 

parte do bloco de conteúdos das Grandezas 

destacando o que dizem as orientações 

riculares, após discutirmos área enquanto grandeza geométrica, foco do próximo item. 

A abordagem de área enquanto grandeza vem sendo alvo de pesquisas brasileiras, 

Jeanne Perin Glorian que 

defendem o estudo de área como uma grandeza geométrica, e que segundo Silva (2016) elas 

observaram os erros cometidos por alunos sobre o conceito de área, e verificaram que as 

[...] consequência do tratamento dado por alguns alunos aos problemas sobre 
área, com base em uma “concepção de forma” ligada ao quadro geométrico, 
ou uma “concepção número” vinculada ao quadro numérico, ou as duas 

elações entre elas. (SILVA, 2016, p. 

Ainda, segundo Silva (2016, p.21) as concepções numéricas são aquelas em que o 

aluno só considera os aspectos relacionados ao cálculo de área, enquanto a concepção 

a e figura, perímetro e contorno. 

Nesse sentido, as figuras pertencem ao domínio geométrico; a área está no domínio 

das grandezas; e as medidas de área são números reais positivos, pertencente ao domínio 

pelo seguinte esquema: 
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 É preciso distinguir esses três quadros para definir o conceito de área enquanto 

grandeza, e segundo Bellemain e Lima (2002, apud SILVA 2016):  

 

O quadro geométrico: constituído por superfícies planas; quadro 
numérico: consistindo nas medidas das superfícies, que pertencem ao 
conjunto dos números reais não negativos. quadro das grandezas: contexto 
próprio da noção de área, que integra os dois primeiros e é caracterizado 
formalmente como classes de equivalência de superfícies de mesma área. Os 
objetos do quadro geométrico são, por exemplo, as superfícies planas, as 
figuras planas - triângulos, quadriláteros, círculos, figuras de contornos 
irregulares, etc. – que são modelos matemáticos de faces planas de objetos 
do mundo físico. São essas figuras que são comparadas com relação ao 
atributo área. O quadro numérico é o dos números reais não negativos - 2, 7, 
1/2, √2, etc. Expressões compostas de um número e de uma unidade de 
medida: 2m2, 7cm2, ½ ha, 2 cm2, √2 m2 , etc. – são formas de representar 
grandezas. (BELLEMAIN; LIMA, 2002, p. 29, apud SILVA, 2016, p. 29)  

 

Assim, ao distinguir esses três quadros, os alunos poderão compreender o conceito de 

área como grandeza e fazer suas devidas relações. 

Nesse sentindo, sobre a aprendizagem de área como grandeza, Santos, Pereira Filho e 

Luna (2016) dizem que: 

 
[...] Douady e Perrin-Glorian (1989) realizaram pesquisas na França e a 
partir dessas investigações observaram que os alunos poderiam desenvolver 
dois tipos de concepções, a do tipo forma, na qual privilegia uma visão 
geométrica (figura e área, perímetro e contorno). E a do tipo número, que 
pode ser observada quando faz-se representação da área como sendo um 
número ou pode ser desenvolvida de forma isolada (PEREIRA FILHO et al 
2015, p. 3 apud SANTOS, PEREIRA FILHO, LUNA 2016, p. 3) 

 

Segundo Facco (2003, p. 33), Douady (1986) discute conceito de área como sendo 

uma ferramenta, quando pretende resolver uma situação-problema, sendo através dessa 

ferramenta, adaptada, um instrumento indispensável para poder resolver diferentes problemas, 

e explica que “[...] o processos da decomposição e composição de figuras planas faz uso da 

“dialética ferramenta-objeto e jogo de quadros.” (DOUADY, 1986 apud FACCO 2003, p. 33) 

Daí, Facco (2003, p. 35) utilizou em sua pesquisa a composição e decomposição de 

figuras planas e o jogo de quadros, de forma que possibilitasse o cálculo da medida de área, e 

que os alunos reconhecessem área como grandeza autônoma.  

Também observamos na pesquisa de Facco (2003), que as atividades em que os alunos 

faziam uso da composição e decomposição de figuras para posteriormente calcular sua área 

tiveram um percentual maior de acertos, mostrando que ao utilizar técnicas de compor ou 
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decompor as figuras planas, o aluno terá uma facilidade para realizar cálculos de área de 

figuras cuja área não se sabe calcular.  

Assim, ficou evidente na pesquisa de Facco (2003) que ao utilizar a composição e 

decomposição de figuras, o aluno tende a compreender que as figuras planas podem ser 

compostas e decompostas por outras figuras (triângulos, retângulos, etc). 

Moura e Santos (2016) apresentaram um artigo no qual fizeram uma pesquisa acerca 

das “concepções desenvolvidas pelos estudantes do nono ano” relativo ao conceito de área de 

figuras planas, utilizando área como grandeza, proposto por Douady e Perrian-Glorian (1989) 

e Baltar (1986). A metodologia utilizada foi um questionário referente ao saber matemático 

sobre conceito de área de figuras planas com alunos de uma escola pública. Nessa pesquisa os 

autores perceberam que na maioria, os alunos levavam em conta apenas as concepções 

numéricas acerca do cálculo de área.  

Essas e outras pesquisas enfatizam a necessidade de fazer a relação entre os conceitos 

e os cálculos de área que são desenvolvidos em sala de aula. Assim, ao trabalhar com 

conteúdos de fórmulas de área, o aluno tem que ter em mente a associação de área como 

grandeza geométrica, fazendo a relação de números com medidas, e que a composição e 

decomposição de figuras são métodos que proporcionam ao aluno uma compreensão e 

significado para o uso de fórmulas de áreas. 

A seguir, destacamos o que os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e a Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC ressaltam sobre o estudo das grandezas e medidas nos 

anos finais do Ensino Fundamental. 

 

2.3 O que dizem os PCN e a BNCC sobre o bloco das Grandezas e Medidas 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN) (BRASIL, 1998, 

p.51-52), o bloco de Grandezas e Medidas tem um caráter prático e de grande relevância na 

vida social, sendo considerado um importante bloco de estudos, possibilitando várias 

conexões com outras áreas de conhecimento. Assim, tende a desempenhar papel importante 

no currículo, pois possibilita de forma clara ao aluno uma melhor visualização da matemática 

no cotidiano. 

Neste bloco são tratadas diferentes grandezas (comprimento, massa, tempo, área, 

volume, temperatura, etc.), nas quais são explorados os instrumentos adequados para medi-
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las, além de discutir e explorar medidas que não são diretamente acessíveis, que envolvem 

conceitos e procedimentos da Geometria. 

Para os PCN (BRASIL, 1998), as atividades que devem ser desenvolvidas com essas 

grandezas podem proporcionar ao aluno uma melhor percepção e compreensão dos conceitos 

relativos ao espaço e a forma. Sendo um campo fértil para trabalhar com História da 

Matemática e contextos que dão significados aos números e operações. 

O bloco das Grandezas e Medidas também tende a proporcionar uma melhor 

compreensão sobre processos de medições, levando os alunos a perceberem que as medidas 

são úteis para descrever e comparar fenômenos.  

Esses processos de medições devem ser realizados por meio de situações problemas 

que explorem medidas de comprimento, massa, superfície, tempo e temperatura, dando uma 

maior ênfase que nos anos iniciais, a partir de situações contextualizadas que abrangem essas 

grandezas, como na arquitetura, na arte, no comércio. Podendo também evidenciar aplicações 

práticas da Matemática, como está sendo orientado nos PCN. 

Segundo os PCN (BRASIL, 1998), ao se trabalhar com medidas, é comum que os 

alunos confundam área com perímetro, então se deve variar as situações propostas a fim de 

que os alunos possam comparar figuras com mesmo perímetro e áreas diferentes, podendo 

construir figuras em que situações como essas sejam observadas, para que eles possam 

perceber e compreender os conceitos de perímetro e área. 

Os PCN também orientam sobre as obtenções de fórmulas, e relatam que os alunos 

que aprendem mecanicamente as fórmulas também costumam empregá-las de forma 

mecânica, sem nenhum tipo de crítica sobre os resultados. A partir disso os PCN recomendam 

que: 

[...] o trabalho com áreas deve apoiar-se em procedimentos que favoreçam a 
compreensão das noções envolvidas, como obter a área pela composição e 
decomposição de figuras cuja área eles já sabem calcular (recortes e 
sobreposição de figuras) por procedimentos de contagem (papel 
quadriculado, ladrilhamento), por estimativas e aproximações. (BRASIL, 
1998, p. 131) 

 

Assim, o aluno tende a compreender como se chegou ao resultado, realizando 

procedimentos que facilitam o cálculo de área das figuras planas, reconhecendo que as figuras 

geométricas planas são compostas por outras figuras (triângulos, retângulos, etc.). 

A partir dessas orientações, os PCN trazem alguns conceitos e procedimentos que são 

esperados dos alunos para 3° ciclo (6° e 7° ano) do Ensino Fundamental. Assim, os conteúdos 
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conceituais e procedimentais para o bloco das Grandezas e Medidas, especificamente a 

respeito de área, segundo os PCN são: 

 

• Compreensão da noção de medida de superfície e de equivalência de 
figuras planas por meio da composição e decomposição de figuras. 
• Cálculo da área de figuras planas pela decomposição e/ou composição em 
figuras de áreas conhecidas, ou por meio de estimativas. (BRASIL, 1998, p. 
74) 

 

Além do mais, conforme os PCN são esperados que esses alunos desenvolvam 

algumas atitudes como: 

 

• Desenvolvimento da capacidade de investigação e da perseverança na 
busca de resultados, valorizando o uso de estratégias de verificação e 
controle de resultados. 
• Predisposição para alterar a estratégia prevista para resolver uma situação-
problema quando o resultado não for satisfatório. 
• Reconhecimento que pode haver diversas formas de resolução para uma 
mesma situação-problema e conhecê-las. 
• Valorização e uso da linguagem matemática para expressar-se com clareza, 
precisão e concisão. 
• Valorização do trabalho coletivo, colaborando na interpretação de 
situações-problema, na elaboração de estratégias de resolução e na sua 
validação. 
• Interesse pelo uso dos recursos tecnológicos, como instrumentos que 
podem auxiliar na realização de alguns trabalhos, sem anular o esforço da 
atividade compreensiva. (BRASIL, 1998, p. 75). 

 
Já para o 4° ciclo (8° e 9° ano) o bloco das Grandezas e Medidas tende a proporcionar 

um vasto campo de situações que permitem articular diversos conteúdos matemáticos, que 

ampliam a noção de números e de aplicações das noções geométricas, além disso, os PCN nos 

dizem que:  

 
Como as medidas quantificam grandezas do mundo físico e são 
fundamentais para a interpretação deste, as possibilidades de integração da 
Matemática com as outras áreas do ensino fundamental ficam evidentes, 
como Ciências Naturais (densidade, velocidade, energia elétrica) ou 
Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas de 
mapas e guias). (BRASIL, 1998, p. 85) 

 

Dessa forma, as compreensões das aplicações das medidas ficam mais evidentes para 

o aluno, que faz relações com outras áreas de conhecimento, se tornando cada vez mais 

presente em seu cotidiano. 
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Ainda, sobre as Grandezas e Medidas, especificamente a respeito de área, os PCN 

também trazem outras orientações para os conteúdos conceituais e procedimentais que devem 

ser trabalhados com os alunos no 8° e 9° ano, como: 

 

• Cálculo da área de superfícies planas por meio da composição e 
decomposição de figuras e por aproximações. 

• Construção de procedimentos para o cálculo de áreas e perímetros de 
superfícies planas (limitadas por segmentos de reta e/ou arcos de 
circunferência). 

• Cálculo da área da superfície total de alguns sólidos geométricos (prismas 
e cilindros). (BRASIL, 1998, p. 89) 

 
Além disso, os PCN também trazem as atitudes esperadas para os alunos do 8° e 9° 

ano do Ensino Fundamental, como: 

 

• Predisposição para usar os conhecimentos matemáticos como recursos para 
interpretar, analisar e resolver problemas em contextos diversos. 

• Desenvolvimento da capacidade de investigação e da perseverança na 
busca de resultados, valorizando o uso de estratégias de verificação e 
controle de resultados. 

• Predisposição para encontrar exemplos e contra-exemplos, formular 
hipóteses e comprová-la. 

• Interesse em comparar diferentes métodos e processos na resolução de um 
problema, analisando semelhanças e diferenças entre eles e justificando-os. 

• Interesse por utilizar as diferentes representações matemáticas que se 
adaptam com mais precisão e funcionalidade a cada situação-problema de 
maneira que facilite sua compreensão e análise. 

• Compreensão da importância da estatística na atividade humana e de que 
ela pode induzir a erros de julgamento, pela manipulação de dados e pela 
apresentação incorreta das informações (ausência da freqüência relativa, 
gráficos com escalas inadequadas). 

• Valorização do trabalho coletivo, colaborando na interpretação de 
situações-problema, na elaboração de estratégias de resolução e na sua 
validação. 

• Predisposição para analisar criticamente informações e opiniões veiculados 
pela mídia, suscetíveis de ser analisadas à luz dos conhecimentos 
matemáticos. 

• Valorização do uso dos recursos tecnológicos, como instrumentos que 
podem auxiliar na realização de alguns trabalhos, sem anular o esforço da 
atividade compreensiva. 

• Interesse em dispor de critérios e registros pessoais para emitir um juízo de 
valor sobre o próprio desempenho, comparando-o com o dos professores, 
de modo que se aprimore. (BRASIL, 1998, p. 91) 

 

Logo, os alunos ao concluir o Ensino Fundamental, devem estar aptos e preparados 

para compreender e resolver de diferentes maneiras os problemas acerca de medidas de áreas 
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de figuras planas, estando também preparados para poder se posicionar criticamente em 

diversas situações, podendo tomar decisões e opinar de forma clara e objetiva sobre o assunto. 

A nova Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) também traz suas 

considerações acerca do ensino das Grandezas e Medidas, e propõe que essa área temática 

favoreça a integração da Matemática a outras áreas do conhecimento, como Geografia e 

Ciências, dessa forma o estudo das Grandezas e Medidas tende a ampliar as noções 

numéricas, geométricas e algébricas dos alunos. E para os anos finais do Ensino Fundamental 

a expectativa é que:  

[...] os alunos reconheçam comprimento, área, volume e abertura de ângulo 
como grandezas associadas a figuras geométricas e que consigam resolver 
problemas envolvendo essas grandezas com o uso de unidades de medida 
padronizadas mais usuais. Além disso, espera-se que estabeleçam e utilizem 
relações entre essas grandezas e entre elas e grandezas não geométricas, para 
estudar grandezas derivadas como densidade, velocidade, energia, potência, 
entre outras. (BRASIL, 2017, p. 229) 

 

Assim, nas séries finas do Ensino Fundamental os alunos devem determinar cálculos 

de áreas de quadriláteros, triângulos, trapézios, círculos, além de volumes de prismas e 

cilindros. Nessa fase também se espera que os alunos conheçam as medidas das grandezas da 

sociedade moderna, como as medidas de armazenamento dos computadores, percebendo que 

esse tipo de medição não está associado ao sistema de numeração decimal de base 10, 

mostrando ao aluno, por exemplo, que um quilobyte equivale a 1024 bytes e não a 1000 

bytes. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, deve-se levar em conta o conhecimento e 

experiências vividas pelos alunos, levando em consideração os objetos matemáticos e seu 

cotidiano, fazendo suas devidas conexões.  

Sobre os conhecimentos dos alunos, a BNCC (BRASIL, 2017) estabelece um 

cronograma para cada ano do Ensino Fundamental, distribuído por área temática e objeto de 

conhecimento. A seguir iremos apresentar o cronograma para a área temática das Grandezas e 

Medidas (Quadro 1 e Quadro 2), especificamente a respeito de área, junto com as habilidades 

esperadas para os anos finais do Ensino Fundamental. 
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Quadro 1: Matemática – 7° ano  

Área temática Objetos de conhecimento Habilidades 

Grandezas de Medidas 

Equivalência de área de figuras 
planas: cálculo de áreas de figuras 
que podem ser decompostas por 
outras, cujas áreas podem ser 
facilmente determinadas como 
triângulos e quadriláteros. 

Estabelecer expressões de 
cálculo de área de triângulos e 
de quadriláteros. 

Resolver e elaborar 
problemas de cálculo de 
medida de área de figuras 
planas que podem ser 
decompostas por quadrados, 
retângulos e/ou triângulos, 
utilizando a equivalência 
entre áreas. 

Fonte: Brasil (2017, p. 262 – 263) 
 

Quadro 2: Matemática – 8° ano 

Área temática Objetos de conhecimento Habilidades 

Grandezas e medidas Área de figuras planas 

Resolver e elaborar 
problemas que envolvam 
medidas de área de figuras 
geométricas, utilizando 
expressões de cálculo de área 
(quadriláteros, triângulos e 
círculos), em situações como 
determinar medida de 
terrenos. 

Fonte: Brasil (2017, p. 266 – 267) 

 

Assim, espera-se que os alunos possam estabelecer relações da Matemática com o 

cotidiano, a fim de resolver situações/problemas que envolvam o cálculo de áreas de figuras 

planas. 

Observamos também que a BNCC traz uma relação de conteúdos e habilidades que 

devem ser contemplados por ano do Ensino Fundamental, e o conteúdo de área de figuras 

planas é contemplado no 7° ano (Quadro 1) e 8° ano (Quadro 2) como descrito anteriormente, 

nesses quadros também são descritas as habilidades que devem ser trabalhadas com os alunos 

nesses anos do Ensino Fundamental. 

Enquanto que os PCN trazem alguns conceitos e procedimentos acerca de área de 

figuras planas para alunos do 3° ciclo (6° e 7° ano) como vimos anteriormente, mas sem se 

remeter a anos específicos, como a BNCC. Além disso, os PCN trazem orientações para o 

cálculo de área de superfícies de polígonos para o 4° ciclo (8° e 9° ano), sem especificar o ano 

que deve ser abordado.  
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Sobre as habilidades, os PCN trazem atitudes que devem ser desenvolvidas pelos 

alunos em cada ciclo do Ensino Fundamental, enquanto que a BNCC traz as habilidades que 

devem ser desenvolvidas pelos alunos por “objeto de conhecimento” em cada área temática e 

em cada ano do Ensino Fundamental.  

Assim, percebemos que a BNCC é mais específica nos conteúdos que devem ser 

trabalhados em cada ano do Ensino Fundamental, além das habilidades que devem ser 

desenvolvidas para cada conteúdo específico.  

Sobre as propostas para a abordagem do ensino de áreas de figuras planas nos anos 

finais do Ensino Fundamental, no item a seguir apontamos o que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e algumas pesquisas 

realizadas na área de Grandezas e Medidas trazem como propostas de ensino. 

 

2.4 As propostas de ensino segundo os PCN, BNCC e pesquisas realizadas na área de 

Grandezas e Medidas 

 

O conteúdo de área está contido no bloco de Grandezas e Medidas, e uma das formas 

que é indicada nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) é através de 

métodos que contemple as composições e decomposições de figuras planas, pois assim tende 

ao aluno a compreender claramente que as figuras geométricas planas podem ser compostas e 

decompostas em outras figuras planas. Fazendo com que o aluno perceba através da 

composição e decomposição que uma figura plana pode mudar de forma, alterar seu 

perímetro, mas manter a mesma área.  

Segundo os PCN os alunos ao chegarem à segunda fase do Ensino Fundamental ainda 

criam suas próprias concepções acerca das figuras planas, e o professor tem o papel de 

construir com seus alunos experiências práticas que permitam consolidar e ampliar os seus 

conhecimentos matemáticos, logo os PCN dizem que: 

 

As atividades de Geometria são muito propícias para que o professor 
construa junto com seus alunos um caminho que a partir de experiências 
concretas leve-os a compreender a importância e a necessidade da prova para 
legitimar as hipóteses levantadas. (BRASIL, 1998, p. 126) 
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Nessa fase os alunos ainda tratam as figuras planas com muita espontaneidade, e a 

partir de atividades geométricas propícias os alunos tendem a utilizar-se de métodos que 

aprendem em sala de aula com os professores.  

Em relação aos objetivos, os PCN dizem que o ensino de Matemática para o 3° ciclo 

(6° e 7° ano) deve visar o desenvolvimento do pensamento geométrico através de situações 

que levem o aluno a “resolver situações-problema que envolvam figuras geométricas planas, 

utilizando procedimentos de decomposição e composição, transformação, ampliação e 

redução”. (BRASIL, 1998, p. 65) 

Segundo os PCN os conteúdos pressupostos para serem trabalhados com os alunos 

devem abordar “exploração das figuras geométricas planas, pela sua decomposição e 

composição, transformação (reflexão, translação e rotação), ampliação e redução”. (BRASIL, 

1998, p. 68) 

E como apresentado anteriormente, os procedimentos adotados para o ensino das 

Grandezas e Medidas pelos professores devem favorecer o cálculo da área de superfícies 

planas por meio da composição e decomposição de figuras. 

Além do mais os PCN indicam que ao trabalhar com figuras geométricas, os 

procedimentos devem conter atividades que explorem: 

 

[...] a composição e decomposição de figuras, como ladrilhamentos, 
tangrans, poliminós, fazem com que os alunos verifiquem que o cobrimento 
de uma superfície pode ser feito por determinadas figuras, como triângulos 
equiláteros, quadrados, retângulos, hexágonos regulares. (BRASIL, 1998, p. 
123) 

 

Através desse tipo de atividade os alunos descobrem que toda figura plana pode ser 

composta e decomposta por outras figuras, especialmente por triângulos. Os PCN também 

defendem que:  

 

As atividades que envolvem as transformações de uma figura no plano 
devem ser privilegiadas nesses ciclos, porque permitem o desenvolvimento 
de conceitos geométricos de uma forma significativa, além de obter um 
caráter mais “dinâmico” para este estudo. (BRASIL, 1998, p. 124) 
 

 
Sendo assim, a partir dessas atividades os alunos podem desenvolver novas 

concepções sobre os conceitos geométricos, fazendo as relações com outras áreas da 

Matemática, como é o caso das Grandezas e Medidas, que aprofunda mais esses 

conhecimentos, fazendo a relação entre figuras geométricas, medidas e grandezas. 
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Para Lima e Bellemain (2010, p. 167), com o passar dos anos, o livro didático tem 

cada vez mais valorizado o ensino das Grandezas e Medidas, mas apesar dessa valorização 

nos livros didáticos, o desempenho dos alunos ainda é insatisfatório nesse campo do 

conhecimento.  

Sabemos que o livro didático tem sido um importante auxílio para os professores no 

ensino da Matemática, além de ter bons avanços na abordagem das grandezas e medidas, e 

segundo Lima e Bellemain (2010, p. 167) “os conteúdos relativos a esse campo estão mais 

articulados a outros conteúdos matemáticos”, distribuídos ao longo do livro didático, e não 

mais no final, como era antigamente. 

No entanto, ainda há livros didáticos que deixam a desejar, dando pouca atenção às 

fórmulas de cálculo de área e perímetro, além de apresentarem exclusivamente as unidades de 

medidas padronizadas. 

 As grandezas estão mais presentes em nosso meio do que podemos perceber, Lima e 

Bellemain (2010) trazem alguns exemplos referentes às grandezas em falas que fazem parte 

do cotidiano de alguns alunos, através de perguntas ou afirmações, como por exemplo: 

“Quem está mais longe? Quanto você pesa? Qual é a marca mais barata? Quanto custa? 

Quanto tempo demora para limpar o roçado? Este é o caminho mais curto para o rio” (Lima e 

Bellemain, 2010, p. 169), essas e outras falas envolvem comparações, medidas ou estimativas 

referentes à alguma grandeza. 

Lima e Bellemain (2010) também destacam que as grandezas fazem parte do cotidiano 

dos alunos, estando presentes nos jogos e brincadeiras, como no jogo de bolinha de gude, ao 

demarcar um campo de futebol, ao confeccionar uma pipa, dentre várias outras brincadeiras. 

As grandezas também estão presentes nas comercializações de compra e venda. Por 

exemplo, ao comprar um produto no mercado, utilizamos conhecimento sobre peso, 

capacidade, área, comprimento, entre outros.  

Tais conteúdos devem fazer parte do Ensino Fundamental, e o livro didático deve 

explorar atividades que contemplem esses conteúdos. 

Segundo Lima e Bellemain (2010) o uso de fórmulas para o cálculo de área de 

retângulos, triângulos e trapézios vem sendo exagerado e repetitivo, de forma que se mostra 

ineficaz, deixando o aluno confuso entre o que seja perímetro e área.  

Para Lima e Bellemain (2010) o uso das fórmulas para o cálculo de área tem um papel 

importante na resolução de problemas matemáticos, mas o aluno deve ser capaz de utilizá-las 

com compreensão. Assim, ao utilizarmos as fórmulas é necessário compreender a relação 
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entre comprimento e área. Além disso, existem vários problemas geométricos que podem ser 

resolvidos sem uso de fórmulas, por isso as fórmulas não têm prioridade nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Sendo assim, fica evidente que as propostas de ensino para a área das Grandezas e 

Medidas, mas especificamente para ao cálculo de área de figuras planas devem abordar 

contextos que façam parte a realidade dos alunos, dessa forma, os conceitos e fórmulas para 

cálculo de área terão mais significado e sentido para os alunos. 

 

2.5 Grandezas Geométricas no Guia de livros didáticos do PNLD 2017  

 

No Guia de livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático 2017 – PNLD 

(BRASIL, 2016) encontramos as resenhas das avaliações das coleções de livros didáticos que 

foram aprovadas pelo PNLD 2017 para os anos finais do Ensino Fundamental de 6° ao 9° 

ano. Essas coleções de livros foram distribuídas nas escolas públicas dos anos finais do 

Ensino Fundamental de todo o país, conforme a escolha dos professores de cada escola. 

No Guia do PNLD 2017, as resenhas buscam “[...] traçar as características individuais 

de cada coleção e argumentar em que medida a obra é um bom auxiliar para o trabalho 

pedagógico” (BRASIL, 2016, p. 23), dessa forma, os professores de Matemática terão uma 

visão global de cada coleção segundo o Guia do PNLD 2017. 

Além do mais, o Guia do PNLD 2017 traz algumas discussões sobre alguns tópicos 

que “[...] visa auxiliar na escolha do livro pelo professor e, também, contribuir para 

aperfeiçoar o seu uso na sala de aula” (BRASIL, 2016, p. 23).  

Em relação à organização de conteúdos matemáticos, o Guia do PNLD 2017 agrupou 

os conteúdos por campos da Matemática: Números e Operações; Álgebra; Geometria; 

Grandezas e Medidas; Estatística e Probabilidade, e fez uma estimativa de quanto cada um 

desses campos está presente no livro do estudante. (BRASIL, 2016, p. 23)  

De acordo com o Guia do PNLD 2017, a Figura 2 destaca a distribuição de conteúdos 

considerados apropriados para cada fase dos anos finais do Ensino Fundamental, como 

veremos a seguir: 
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Figura 2: Distribuição de conteúdos Matemáticos 

 
Fonte: Brasil (2016, p. 24) 

 

O Guia do PNLD 2017 também destaca que pouco mais da metade das coleções 

analisadas, os cinco campos da Matemática escolar estão com atenção equilibrada. Além de 

que, em geral o campo privilegiado é o de Números e Operações, enquanto que o de 

Grandezas e Medidas e Probabilidade estão abaixo do esperado. Além de que, em quase dois 

terços das coleções aprovadas, os campos das Grandezas e Medidas e Probabilidade são os 

últimos capítulos dos livros. (BRASIL, 2016, p. 25) 

O Guia do PNLD também traz suas considerações a respeito dos todos os campos da 

Matemática escolar, e no campo das Grandezas e Medidas estão às grandezas geométricas que 

tem sua importância no currículo do aluno.  

O estudo das grandezas geométricas é predominante nos anos finais do Ensino 

Fundamental, e a proposta de ensino referente às grandezas geométricas é que “se considerem 

três componentes: o objeto geométrico, a grandeza a ele associada e a medida dessa grandeza, 

obtida como resultado de um processo de medição” (BRASIL, 2016, p. 42), no qual o objeto 

geométrico está associado a uma figura geométrica, a grandeza como uma unidade de medida 

associada ao objeto geométrico e a medida como um número associado a uma unidade de 

medida. 

Em relação aos procedimentos de cálculo de área, o Guia do PNLD 2017 relata que 

todas as obras aprovadas adotam a fórmula de área do retângulo como sendo � = �ℎ, em que 

�	representa a área do retângulo; �	�	ℎ representam respectivamente a base e altura. Algumas 
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obras utilizam maneiras diferentes para representarem as medidas de área das figuras 

geométricas, como veremos na figura 3 o cálculo de área de um retângulo cujas medidas são 3 

cm de base e 6 cm de altura. 

 

Figura 3: Representação de medidas de áreas  

 
Fonte: Brasil (2016, p. 44) 

 

O Guia do PNLD 2017 (BRASIL, 2016, p. 44) diz que essas representações de área 

não são apropriadas. Pois as medidas de base e altura são representadas por números em 

ambos os casos, além de que no primeiro caso, a área A é representada por um número, 

enquanto que no segundo caso, é representada por um número seguido de uma unidade de 

medida para representar uma grandeza. Dessa forma o Guia do PNLD 2017 recomenda que o 

cálculo de área do retângulo seja representado como descrito na Figura 4.  

 

Figura 4: Representação do cálculo de área 

 
Fonte: Brasil (2016, p. 44) 

 

Além de que o aluno deve compreender que o mesmo objeto geométrico pode ser 

representado por diversas grandezas, que no caso acima, a grandeza também pode ser 

representada por metros quadrados.  

O Guia do PNLD 2017 também traz a visão geral das coleções aprovadas, e em 

relação à coleção Matemática nos dias de hoje – na medida certa (CENTURIÓN; 

JAKUBOVIC, 2015) se destaca as contextualizações dos conhecimentos matemáticos 

trabalhadas nas seções complementares, entretanto, é predominante as exemplificações e 

atividades que mais exigem repetição dos procedimentos apresentados, já a história da 

matemática é usada com frequência, além de existirem articulações entre os conceitos 

apresentados com outros campos da Matemática. (BRASIL, 2016, p. 114) 

O Guia do PNLD 2017 (BRASIL, 2016, p.117) diz que a distribuição de conteúdos 

nos campos da Matemática para a coleção de Centurión e Jakubovic é, em geral, equilibrada, 
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só que em alguns anos existem conteúdos que são abordados de forma exagerada, como 

números e operações no 6° ano, por exemplo, como pode ser observado na figura 5: 

 

Figura 5: Distribuição de conteúdos 

 
Fonte: Brasil (2016, p. 117) 

Em relação ao campo das Grandezas e Medidas, o Guia diz que nessa coleção, as 

grandezas são abordadas em diferentes situações, o que contribui para uma aprendizagem de 

conhecimentos focalizados. Também se explora a padronização de medidas, e com base em 

situações cotidianas. (BRASIL, 2016, p. 118) 

Já em relação à coleção Vontade de saber – Matemática (SOUZA; PATARO, 2015) o 

Guia do PNLD 2017 traz a visão geral da coleção e destaca que se encontram muitas 

situações contextualizadas dos conceitos estudados, além de que existem propostas de 

trabalhos com temas transversais ou que envolvam o uso da Matemática em práticas sociais. 

(BRASIL, 2016, p. 129) 

Em relação à distribuição de conteúdos, no geral é equilibrada segundo o Guia, 

entretanto alguns conteúdos são mais explorados em alguns anos, como pode ser observado 

na Figura 6. 
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Figura 6: Distribuição de conteúdos 

 
Fonte: Brasil (2016, p. 132) 

 

No campo das Grandezas e Medidas existem muitos exercícios que têm como foco a 

medição com unidades padronizadas, são propostas estimavas de comprimento, porém poucas 

são as atividades que exploram distinguir o comprimento de sua medida, que é uma grandeza. 

Além de que, a abordagem da grandeza área não é abordada de forma apropriada. O que 

também acontece com o cálculo de volume de sólidos geométricos. (BRASIL, 2016, p. 133) 
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3 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

As análises dos livros foram realizadas tendo como base as orientações e propostas 

curriculares descritas anteriormente pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(BRASIL, 1998), a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) e o guia do 

Programa Nacional do Livro Didático 2017 – PNLD (BRASIL, 2016) acerca do cálculo de 

áreas de figuras planas contidas no livro didático. 

 

3.1 Análise do livro Matemática nos dias de hoje: na medida certa, 9° ano. 

 

Ao iniciar a análise do livro de Centurión e Jakubovic (2015), percebemos que o livro 

é composto em oito capítulos: 1 Geometria: ampliações e reduções; 2 Potência e raízes; 3 

Álgebra: equações e sistema de equações do segundo grau; 4 O teorema de Pitágoras e outras 

relações métricas no triângulo retângulo; 5 Noções de trigonometria; 6 Geometria e medidas: 

áreas e volumes; 7 Funções; 8 Tratamento da informação. 

A partir dos pressupostos metodológicos da análise do livro didático de nossa 

pesquisa, verificamos que o cálculo de área está contido no capítulo 6 Geometria e medidas: 

áreas e volumes, no qual são dedicadas 13 páginas ao cálculo de área de alguns polígonos 

(retângulo, quadrado, paralelogramo, triângulo, trapézio, losango e outros polígonos 

regulares) e atividades sobre o cálculo de áreas, que buscam levar o aluno a conhecer 

fórmulas para calcular as medidas de áreas dessas figuras planas e resolver problemas que 

envolvam esses polígonos. 

Ao iniciar a apresentação do capítulo, os autores trazem a imagem do Papiro de Rhind 

(Figura 7), mostrando como os cálculos de área eram feitos antigamente pelos Egípcios, além 

de que os autores afirmam que “a necessidade de medir é muito antiga” (CENTURIÓN; 

JAKUBOVIC, 2015, p. 150). 
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Figura 7: Imagem de Papiro de Rhind 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 150) 

   

Na mesma página, os autores mostram que a Matemática está presente em nosso 

cotidiano, dando um exemplo quando diz que “muitas vezes, em nosso dia a dia, não notamos 

a presença da Matemática. Há, por exemplo, muitos cálculos matemáticos na construção 

civil” (CENTURIÓN; JAKUBOVIC, 2015, p. 150), como demonstram na Figura 8 a seguir. 

 

Figura 8: Exemplo de utilização do cálculo de área na construção civil. 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 150) 

 

Dessa forma, os autores procuram evidenciar a História da Matemática e suas 

aplicações na atualidade, o que é recomendado pelos PCN. 

Ao iniciar o estudo de área do retângulo e do quadrado, os autores nos dão dois tipos 

de medidas de grandezas: “nas linhas, incluindo os segmentos de reta, a grandeza medida é o 
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comprimento. Nas superfícies, incluindo as regiões planas, a grandeza medida é a área”. 

(CENTURIÓN; JAKUBOVIC, 2015, p. 152) 

Os autores também relembram que “a medida da área de um retângulo é o produto das 

medidas de comprimento de dois lados consecutivos; a medida da área de um quadrado é o 

resultado do quadrado da medida de comprimento de seu lado”. (CENTURIÓN; 

JAKUBOVIC, 2015, p. 152) 

No primeiro tópico é abordada a área do retângulo e do quadrado, mas os autores só 

fazem a dedução da fórmula de área do retângulo. No retângulo os autores denominam um 

dos lados de base e o outro de altura e pedem para considerar b e h como medida de 

comprimento da base e da altura, respectivamente, e �	  como a medida da área do retângulo, 

no qual faz uma generalização como mostra a Figura 9, e em seguida são dados alguns 

exemplos. 

 

Figura 9: Área do retângulo 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 152) 

 

As explicações acerca da obtenção da fórmula para o cálculo de área do retângulo se 

dão de forma muito genérica e curta, sem nenhum contexto, no qual os autores só fazem a 

apresentação da fórmula de cálculo de área do retângulo, conforme a Figura 9, e não explica 

como se chega à fórmula de área do quadrado, deixando assim o leitor sem muitas 

explicações.  

Além do mais, ao apresentarem a fórmula de cálculo de área, os autores não deixam 

claro o sentido de medida de área como grandeza, podendo o aluno visualizar o resultado 

como um número sem mais significado, no qual o resultado dessa medida deveria ser 

representado de um número seguido de uma unidade de medida, para representar área como 

grandeza, como recomenda o Guia do PNLD 2017. 
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Em seguida os autores trazem exemplos para encontrar medidas de áreas de polígonos 

conforme as Figuras 10 e 11. Na Figura 10, os autores utilizam um polígono não convexo, e 

pede para calcular sua área, também pede para considerar as medidas indicadas em 

centímetros. Ao tracejar o polígono, os autores utilizam as recomendações dos PCN 

(BRASIL, 1998) para o cálculo de área, que indicam a decomposição de figuras como meio 

para calcular a área de alguns polígonos, e sendo também uma das formas que os Egípcios 

faziam para se chegar ao resultado de alguns problemas. Dessa forma, ao decompor o 

polígono não convexo na linha tracejada pelo autor, serão obtidos dois retângulos, no qual a 

área total do polígono é o resultado da soma dos retângulos obtidos.   

 

Figura 10: Área do polígono não convexo 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 152) 

 

Ao indicar as medidas dos segmentos de reta na Figura 10, os autores utilizam apenas 

números, o que não são apropriados, segundo o Guia do PNLD (BRASIL, 2016), e no final 

apresentam o resultado como uma medida de grandeza através de número seguido de uma 

unidade de medida. 

Segundo o Guia do PNLD (BRASIL, 2016), para este caso, os dados apresentados na 

Figura 10 deveriam estar escritos com o número seguido de uma unidade de medida 

(centímetros) apresentada na questão, e os dados apresentados na fórmula, também escritos de 

forma semelhante. 

Na Figura 11, os autores utilizam um retângulo ARTE, traçado por uma diagonal, 

cujas medidas são representadas em milímetros. Neste caso os autores mostram como se 

chegar à área do triângulo ATE. 
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Figura 11: Área do triângulo 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 152) 

 

Novamente observamos que os autores usam a decomposição de figuras para mostrar 

que a área do triângulo é a metade da área do retângulo, o que facilita a visualização do aluno. 

Nesse exemplo os autores seguem a recomendação do Guia do PNLD 2017, pois ao realizar o 

cálculo de área do retângulo, utiliza medidas de grandezas (número e uma unidade de 

medida), o que é apropriado para o ensino das grandezas. 

Em seguida são apresentadas algumas atividades (Figura 12), nas quais algumas delas 

podem ser resolvidas com mera aplicação de fórmulas e repetição dos procedimentos 

realizados nos exemplos anteriores, o que não contribui para desenvolver as habilidades 

esperadas pelos alunos para esse ano do Ensino Fundamental. Além disso, algumas atividades 

envolvem o cálculo de área do quadrado, mas em nenhum momento desse capítulo os autores 

fizeram a apresentação da fórmula de área do quadrado para o aluno. 
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Figura 12: Atividades 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 153) 

 

Para a atividade 3 da Figura 12, que envolve a área dos polígonos não convexos, o 

aluno terá que fazer uso da decomposição de figuras para chegar ao resultado do cálculo de 

área do polígono, o que é recomendado pelos PCN (BRASIL, 1998), mas novamente os 

autores fazem uso da medida número na figura, apenas indicando no enunciado da questão 

que as medidas estão em centímetros, o que não é apropriado.  



 

 

No segundo tópico os autores fazem uma abordagem da área do paralelogramo e área 

do triângulo. Para a área do paralelogramo, o

obter um retângulo como veremos na F

 

Figura 13: Área

Fonte: Centurión e Jak

 

Como podemos observar, o paralelogramo foi composto por dois triângulos 

congruentes, formando assim um retângulo, cuja área já se sabe calcular.  Dessa forma

autores fazem uso da composição de figuras planas para se chegar à fórmula de

área do paralelogramo, como recomendam os PCN (

com que o aluno visualize os procedimentos adotados para 

cálculo de área para qualquer paralelogramo.

Além disso, os autores fazem articulações

cálculo da área do paralelogramo, o que é recom

2016). Eles calculam de form

das medidas da base pela altura, dada pela fórmula: 

exemplo (Figura 14) de um paralelogramo, 

contexto, de forma mecânica, o que não é adequado segundo o guia do PNLD 2017 (BRASIL, 

2016). 

segundo tópico os autores fazem uma abordagem da área do paralelogramo e área 

do triângulo. Para a área do paralelogramo, os autores usam a ideia de “completá

r um retângulo como veremos na Figura 13. 

: Área do paralelogramo 

Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p 154) 

Como podemos observar, o paralelogramo foi composto por dois triângulos 

congruentes, formando assim um retângulo, cuja área já se sabe calcular.  Dessa forma

autores fazem uso da composição de figuras planas para se chegar à fórmula de

área do paralelogramo, como recomendam os PCN (BRASIL, 1998), procurando assim, fazer 

com que o aluno visualize os procedimentos adotados para realizar a dedução

ea para qualquer paralelogramo. 

lém disso, os autores fazem articulações com a Álgebra para se chegar 

cálculo da área do paralelogramo, o que é recomendado pelo guia do PNLD 2017 (

2016). Eles calculam de forma algébrica que a medida de área do paralelogramo é o produto 

das medidas da base pela altura, dada pela fórmula: �
 = �	 ∙ ℎ. Em seguida eles dão um 

de um paralelogramo, no qual aplica a fórmula de cálculo

mecânica, o que não é adequado segundo o guia do PNLD 2017 (BRASIL, 
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segundo tópico os autores fazem uma abordagem da área do paralelogramo e área 

a ideia de “completá-lo” para 

 

Como podemos observar, o paralelogramo foi composto por dois triângulos 

congruentes, formando assim um retângulo, cuja área já se sabe calcular.  Dessa forma, os 

autores fazem uso da composição de figuras planas para se chegar à fórmula de cálculo de 

1998), procurando assim, fazer 

realizar a dedução da fórmula de 
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. Em seguida eles dão um 
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Figura 14: Exemplo de cálculo de área do paralelogramo

Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 154)

 

Para esse exemplo (F

de forma adequada, indicando a

estando de acordo com as recomendações do guia do PNLD 2017 (BRASIL, 2016).

Em seguida é feita uma abordagem para obtenção da fórmula de

triângulo qualquer. Os autores fazem articulações 

como se chegou à fórmula de cálculo de área do triângulo, como descrito na 

 

Figura 15: Área do triângulo

Fonte: Centurión e Jak

 

: Exemplo de cálculo de área do paralelogramo 

Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 154) 

Para esse exemplo (Figura 14), os autores realizam o cálculo de área do paralelogramo 

de forma adequada, indicando as medidas de base e altura como medidas de grandezas, 

estando de acordo com as recomendações do guia do PNLD 2017 (BRASIL, 2016).

Em seguida é feita uma abordagem para obtenção da fórmula de

triângulo qualquer. Os autores fazem articulações com a Álgebra e a Geometria para mostrar 

como se chegou à fórmula de cálculo de área do triângulo, como descrito na 

: Área do triângulo 

Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p.155) 
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o cálculo de área do paralelogramo 

de base e altura como medidas de grandezas, 

estando de acordo com as recomendações do guia do PNLD 2017 (BRASIL, 2016). 

 cálculo de área de um 

Geometria para mostrar 

como se chegou à fórmula de cálculo de área do triângulo, como descrito na Figura 15. 
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Dessa forma os autores formaram um novo triângulo congruente, traçando segmentos 

de retas paralelas a partir do triângulo ABC, formando um novo triângulo congruente que 

juntos formaram um paralelogramo ABCP, que manteve a mesma base e altura do triângulo 

ABC, cuja área já se sabe calcular. Percebemos que assim, os autores fazem uso da 

composição de figuras planas para se chegar ao paralelogramo, sendo uma forma para que o 

aluno compreenda que o triângulo ABC é metade do paralelogramo ABCP, fazendo com que 

visualize que a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. 

Ao utilizar-se desses métodos, os autores seguem as orientações para o trabalho com 

cálculo de área dos PCN (BRASIL, 1998) que orientam que “[...] o trabalho com áreas deve 

apoiar-se em procedimentos que favoreçam a compreensão das noções envolvidas, como 

obter a área pela composição e decomposição de figuras cuja área eles já sabem calcular” 

(BRASIL, 1998, p. 131). 

Neste caso, os autores também fazem uso de articulações que envolvem Álgebra e 

Geometria, mostrando assim, que estão de acordo com o guia PNLD 2017. 

Em seguida são apresentados alguns exemplos para calcular a medida da área do 

triângulo (Figura 16), nos quais são empregadas as fórmulas de cálculo de área de forma 

mecânica, sem nenhum contexto, o que não é recomendado.  

 

Figura 16: Exemplos de cálculos de área de triângulos 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 155) 
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Para os exemplos da Figura 16, os autores realizam os cálculos de áreas dos triângulos 

com medidas representadas por números, o que não é adequado. Eles deveriam indicar as 

medidas de base e altura dos triângulos como medidas de grandezas, da mesma forma que 

estão sendo indicadas nos triângulos. 

A contextualização do cálculo de área aparece na página 156, no quadro Conexões, no 

qual os autores relatam que o cálculo de área tem variadas aplicações e citam alguns 

exemplos. Na mesma página, eles fazem uma contextualização do cálculo de área na 

agricultura, relacionado ao espaçamento das mudas para plantio, e com duas formas de plantio 

diferentes, mas com o mesmo espaçamento entre as mudas que foram plantadas e a mesma 

quantidade (Figura 17 e 18). Ao final pedem para comparar a área ocupada pela plantação, e 

se uma tem vantagem sobre a outra. 

 

Figura 17: Espaçamento para plantio das mudas 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 156) 
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Figura 18: Outra forma de espaçamento das mudas 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 156) 

 

Nas situações demonstradas acima, vemos que são situações que podem ocorrer no 

cotidiano de alguns alunos, o que favorece o aprendizado. Nessas situações os autores 

contextualizam de forma que os alunos ao comparar área das figuras, compreenderão que 

figuras com o mesmo perímetro pode possuir áreas diferentes, o que favorece a construção de 

alguns significados para o conceito e cálculo de área, mostrando que figuras podem possuir 

mesmo perímetro, mas áreas diferentes, seguindo assim recomendações dos PCN (BRASIL, 

1998). 

Em seguida são apresentadas atividades (Figura 19), que na maioria buscam levar o 

aluno a repetir pouco mais do que os procedimentos de cálculos realizados nas Figuras 14 e 

16. Essas atividades priorizam as aplicações de fórmulas, sem fazer nenhum contexto com a 

realidade dos alunos, o que pouco contribui para desenvolvimento da capacidade de 

investigação e uso de estratégias para resolver problemas. 
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Figura 19: Atividades 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 157) 

 

Os polígonos apresentado nas atividades da Figura 19, em sua maioria, tem suas 

medidas dos lados representadas por medidas de grandezas, estando adequado com as 

orientações do Guia do PNLD 2017. 
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Em seguida é apresentado o quadro Desafios e surpresas (Figura 20) com outros entes 

geométricos, com propostas de atividades que fazem articulações com a Geometria. Essas 

atividades buscam desenvolver no aluno a capacidade de investigação e uso de estratégias, 

indo à busca de resultados. 

 

Figura 20: Atividades 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 158) 

 

No terceiro tópico os autores abordam o cálculo de área de outros polígonos (trapézio, 

losango, e polígonos regulares). 

Vejamos na Figura 21 a seguir, que para se chegar a fórmula do trapézio os autores o 

divide em dois triângulos.  
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Figura 21: Área do trapézio 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p 159) 

 

Neste caso, os autores traçam uma diagonal no trapézio, de forma que o divide em 

dois triângulos de mesma altura. A partir daí, através de articulações algébricas os autores 

obtêm a fórmula geral de cálculo de área de um trapézio qualquer.  

Assim, os autores fazem uso de articulações com a Álgebra e a Geometria para obter a 

fórmula de área do trapézio, essas articulações com outras áreas da Matemática é 

recomendado pelos PCN, PNLD 2017 e a BNCC. 

Sequencialmente é apresentado um exemplo, no qual é aplicada a fórmula de cálculo 

de área do trapézio, sem nenhum contexto com a realidade dos alunos.  
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Figura 22: Exemplo de cálculo de área do trapézio 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 159) 

 

Para o losango, os autores realizam procedimentos semelhantes ao do trapézio, 

traçando duas diagonais perpendiculares que o divide em quatro triângulos congruentes, e 

realiza o passo-a-passo para se chegar à fórmula para o cálculo de sua área, como vemos na 

Figura 23 a seguir. 
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Figura 23: Área do losango 

 

Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p.160) 

 

Para o losango os autores utilizam métodos de decomposição de figuras, realizando 

articulações com a Geometria, além de que também utilizam articulações com a Álgebra para 

obterem a fórmula de cálculo de área do losango. Dessa forma, os autores seguem as 

orientações descritas nos PCN (BRASIL, 1998) e as orientações contidas na nova BNCC 

(BRASIL, 2017) que recomendam articulações com outras áreas da Matemática. 

Em seguida são propostas algumas atividades (Figuras 24 e 25) que contemplam a 

área de trapézios, losangos e outros polígonos. As atividades propostas pouco contribuem 

para desenvolver as habilidades esperadas pelos PCN (BRASIL, 1998) e a BNCC (BRASIL, 

2017), pois a maior parte das atividades podem ser resolvidas por meras aplicações de 

fórmulas, o que não contribui para desenvolver a capacidade de investigação e criar 

estratégias para resolver os problemas, além de que as atividades propostas não abordam 

contextos que podem fazer parte da realidade dos alunos, como recomendado pelos PCN 

(BRASIL, 1998). 
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Figura 24: Atividades 

 
Fonte 1: Centurión e Jakubovic (2015, 161) 

 

Figura 25: Atividades 

 
Fonte: Centurión e Jakubovic (2015, p. 162) 
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As explicações dos autores referentes à obtenção das fórmulas de cálculo de área de 

alguns polígonos se deram através de procedimentos que abordam a decomposição de figuras 

planas e fazem articulações entre a Geometria e a Álgebra.  

Além do mais, após apresentarem a fórmula de cálculo de área, os autores já trazem 

exercícios, que podem ser resolvidos de forma similar aos exemplos, o que induz o aluno a 

aplicar fórmulas de forma mecânica.  

Dentre as 13 páginas do livro didático, foi observado que apenas uma faz artifícios da 

contextualização da aplicação das fórmulas de cálculo de área, o que deveria ser mais 

abordado dentro dessas páginas. 

 

3.2 Análise do livro Vontade de saber matemática, 8° ano. 

 

O livro de Souza e Pataro (2015) é dividido em 12 capítulos: 1 Ângulos ; 2 Potências e 

raízes;  3 Conjuntos numéricos; 4 Plano cartesiano; 5 Polinômios, produtos notáveis e 

fatoração; 6 Polígonos; 7 Equações, sistemas de equações e inequações; 8 Regra de três; 9 

Tratamento da informação; 10 Triângulos; 11 Quadriláteros e formas circulares; 12 Medidas 

de superfície. 

A partir dos pressupostos metodológicos da análise do livro didático de nossa 

pesquisa, verificamos que o cálculo de área está contido no capítulo 12 Medidas de 

superfícies, que corresponde ao último capítulo do livro didático, dos quais 12 páginas são 

dedicadas à obtenção da fórmula de cálculo de área de alguns polígonos (paralelogramo, 

triângulo, trapézio e losango) e atividades. 

Ao iniciar o Capítulo 12 Medidas de superfícies, os autores abordam um contexto de 

sustentabilidade e mostram que numa usina termelétrica (Figura 26) as medidas de superfície 

das placas fotovoltaicas refletem na quantidade de energia gerada diariamente, logo, quanto 

maior forem as placas fotovoltaicas, maior será a quantidade de energia gerada. Assim o 

aluno terá um primeiro contato com o assunto que será abordado no capítulo, além ser 

apresentado que as medidas de área estão contidas nesse contexto com a realidade. 
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Figura 26: Usina termelétrica 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 260) 

 

Dessa forma, o aluno pode visualizar que a medida das superfícies tem sua 

importância para a quantidade de energia gerada, e a partir desse contexto despertar a 

curiosidade sobre as medidas de superfícies.  

Ao iniciar o estudo de área de polígonos, os autores relembram “estudamos 

anteriormente que a área de uma figura plana é a medida de sua superfície” (SOUZA; 

PATARO, 2015, p. 262), e dão exemplos, como vemos na Figura 27, sem mais explicações. 
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Figura 27: Área do quadrado e do paralelogramo 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 262) 

 

No primeiro tópico do capítulo os autores abordam a área do paralelogramo (Figura 

28), e através de procedimentos de decomposição e composição de figuras, transformam o 

paralelogramo em um retângulo.  

 

Figura 28: Área do paralelogramo 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 262) 
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Os autores utilizam-se do método de decomposição de figuras planas, decompondo o 

paralelogramo em dois triângulos congruentes e um retângulo, ao deslocar um desses 

triângulos para o outro lado, formam um retângulo, cuja área já se sabe calcular. Logo, os 

autores deduzem a fórmula do paralelogramo pelo processo de decompor e compor figuras 

planas, dessa forma seguindo as recomendações dos PCN (BRASIL, 1998). Através desses 

procedimentos o aluno pode visualizar que a figura mudou de forma, mais manteve a mesma 

medida de base e altura, logo, possui a mesma área.  

Após a dedução da fórmula para o cálculo de área do paralelogramo, os autores trazem 

um exemplo (Figura 29). 

 

Figura 29: Exemplo de cálculo de área do paralelogramo 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 263) 

 

Os autores utilizam medidas de grandezas para representar a base e altura do 

paralelogramo, além de que utilizam números inteiros e números racionais, o que é 

recomendado pelo Guia do PNLD 2017(BRASIL, 2016), mas na hora de realizar o cálculo de 

área, é utilizado apenas números, e só ao final que é indicado pela seta que o resultado é uma 

medida de grandeza, o que não é apropriado segundo o PNLD 2017 (BRASIL, 2016). 

A partir de então são propostas algumas atividades (Figura 30), uma para aplicar 

fórmulas de cálculo de área do paralelogramo de forma repetitiva e mecânica, e outras 

atividades que contribuem para desenvolver as habilidades de investigação e valorizar o uso 

de estratégias, podendo o aluno formular hipóteses e ir à busca de resultados como recomenda 

os PCN (BRASIL, 1998). 
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Figura 30: Atividades 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 263) 

 

Essas questões podem favorecer o interesse e curiosidade do aluno sobre o cálculo de 

área, além de estar de acordo com os PCN (BRASIL, 1998) e a nova BNCC (BRASIL, 2017), 

pois são propostas atividades que permitem o desenvolvimento de estratégias para resolução 

dos problemas apresentados. Nas atividades propostas, as medidas de comprimento dos 

segmentos de retas das figuras planas estão indicadas com medidas de grandezas, como 

recomenda o Guia PNLD 2017 (BRASIL, 2016). 

No segundo tópico, os autores fazem a abordagem da área do triângulo como descrito 

na Figura 31. 
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Figura 31: Área do Triângulo 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015 p. 264) 

 

Para determinar a fórmula para cálculo da área do triângulo, os autores fazem 

articulações com a Geometria ao considerar um triângulo congruente ao triângulo I (Figura 

31). Assim, girando um dos triângulos em 180 graus e fazendo a composição dos dois 

triângulos congruentes, os autores formam um paralelogramo, cuja área já se sabe calcular, 

logo é possível o aluno visualizar que a área do triângulo I é a metade da área do 

paralelogramo formado pelos dois triângulos congruentes. Ao realizar esses procedimentos 

para chegarem à fórmula de cálculo de área do triângulo os autores seguem as orientações dos 

PCN (BRASIL, 1998) e da nova BNCC (BRASIL, 2017) que recomendam utilizar processos 

de composição e decomposição de figuras, além de fazer articulações com a Geometria. 

Após essa abordagem, os autores trazem um exemplo que utiliza a fórmula de cálculo 

de área do triângulo, que novamente se dá por mera aplicação de fórmula, de forma mecânica, 

sem nenhum contexto (Figura 32). 
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Figura 32: Exemplo de cálculo de área do triângulo 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 264) 

 

Novamente os autores realizam o cálculo de área do triângulo de forma imprópria, 

utilizando apenas números, nos quais deveriam ser usadas de medidas de grandezas (número e 

uma unidade de medida), o que só acontece ao final do cálculo de área, indicado por uma seta, 

o que não é recomendado pelo Guia do PNLD 2017 (BRASIL, 2016). 

Além disso, os autores abordam outra fórmula de cálculo de área de triângulos, no 

qual é preciso apenas as medidas dos lados, que é a fórmula de Herão (Figura 33). 

 

Figura 33: Fórmula de Herão 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 264) 

 

Assim, os autores apresentam outra fórmula de cálculo de área do triângulo, 

mostrando que, tendo as medidas dos lados do triângulo é possível obter sua área, através da 

fórmula de Herão. 

Para obter a área do triângulo pela primeira fórmula (Figura 31) é necessário saber as 

medidas de base e altura, enquanto que, para obter a área do triângulo pela fórmula de Herão 

basta saber as medidas dos lados do triângulo. 
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Em relação aos cálculos apresentados pelos autores para obterem a área do triângulo, 

utilizando a fórmula de Herão (Figura 33), os autores utilizam apenas números, o que não é 

apropriado, pois deveriam utilizar medidas de grandezas (número e uma unidade de medida). 

Em seguida são apresentadas algumas atividades (Figura 34) que estão de acordo com 

os PCN (BRASIL, 1998), pois contribuem pra desenvolver algumas atitudes, como 

desenvolver estratégias para resolução de problemas, que são esperadas para os alunos nessa 

fase do Ensino Fundamental, e também de acordo com o Guia do PNLD (BRASIL, 2016), 

pois as medidas dos lados dos triângulos estão indicadas como medidas de grandezas. 
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Figura 34: Atividades 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 265) 

 

No terceiro tópico, os autores abordam a área do trapézio como veremos na Figura 35, 

no qual são realizadas articulações com a Geometria para se chegar à fórmula de cálculo de 

área do trapézio. 
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Figura 35: Área do trapézio 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 266) 

 

Novamente os autores seguem as recomendações dos PCN (BRASIL, 1998) sobre a 

abordagem ao cálculo de área de figuras planas, abordando a composição de figuras planas e 

fazendo articulação com a Geometria. 

Para obterem a fórmula de área do trapézio, os autores fazem articulações com a 

Álgebra e a Geometria. Eles consideraram um trapézio congruente ao trapézio I (Figura 35), o 

giraram em 180 graus e o compôs com o trapézio l de forma que obtiveram um paralelogramo 

com a mesma altura do trapézio l e base igual à soma das bases do trapézio l ( + �), fazendo 
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com que o aluno visualize que a área de um trapézio é a metade da área do paralelogramo 

formado pelos dois trapézios congruentes, de modo que os alunos possam compreender como 

foi obtida a fórmula de área do trapézio. 

Em seguida é dado um exemplo de como calcular a área do trapézio (Figura 36), 

novamente abordando um exemplo sem contexto, apenas com aplicação de fórmula para se 

chegar ao resultado. As medidas do trapézio são dadas como medidas de grandezas, estando 

de acordo com o Guia do PNLD 2017 (BRASIL, 2016). Mas os cálculos são realizados com 

medidas numéricas, e ao final o resultado do cálculo é dado como uma medida de grandeza 

indicada por uma seta (Figura 36), o que não é apropriado, pois o Guia do PNDL 2017 

(BRASIL, 2016) indica que nos cálculos de áreas as medidas devem ser indicadas com 

números seguidos de uma unidade de medida. 

 

Figura 36: Exemplo de cálculo de área do trapézio  

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 266) 

 

Após o exemplo da Figura 36, são propostas atividades que vão de mera aplicação de 

fórmulas a questões que envolvem contextos que podem fazer parte da realidade de alguns 

alunos (Figura 37). As atividades propostas podem contribuir para o desenvolvimento de 

atitudes de investigação, desenvolvimento de estratégias, valorizando a busca de resultados, 

em que os alunos terão que interpretar e analisar as atividades. Tais atitudes são esperadas dos 

alunos pelos PCN (BRASIL, 1998) para esse ano do Ensino Fundamental.  
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Figura 37: Atividades 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 267) 

 

Além disso, as atividades estão de acordo com a nova BNCC (BRASIL, 2017), pois 

tendem a desenvolver habilidades de resolver problemas que envolvam medidas de área de 

figuras geométricas através de fórmulas de cálculos de área.  

No quarto tópico os autores abordam o cálculo de área do losango, e para obterem a 

fórmula de cálculo de sua área, eles formam um retângulo como veremos na Figura 38. 
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Figura 38: Área do losango 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 268) 

 

As explicações acerca da obtenção da fórmula de cálculo de área do losango se dão 

pela composição e decomposição de figuras planas, seguindo as recomendações dos PCN 

(BRASIL, 1998). Os autores definem o losango, tracejam suas diagonais, que o divide em 

quatro triângulos congruentes, e em seguida formam um retângulo com medidas iguais as 

medidas das diagonais. Cada um dos quatro triângulos congruentes do losango foi composto 

por outro triângulo congruente, que juntos formam o retângulo de medidas de base e altura 

iguais as medidas das diagonais do losango, no qual é possível observar que o retângulo é 

composto por oito triângulos congruentes, e desses oito triângulos, quatro formam o losango 
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(Figura 38). Daí os autores deduzem que a área do losango é a metade da área do retângulo, 

cujas medidas de base e altura são iguais as diagonais do losango. 

Os procedimentos utilizados pelos autores fazem articulações com a Geometria para 

obterem a fórmula de cálculo de área, como indicado pelos PCN (BRASIL, 1998) e a nova 

BNCC (BRASIL, 2017).  

Em seguida é apresentado um exemplo de como calcular a área de um losango, sem 

nenhum contexto, com aplicação de fórmula de cálculo de área do losango de forma mecânica 

(Figura 39). 

 

Figura 39: Exemplo de cálculo de área do losango 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 268) 

 

As medidas do losango são indicadas como medidas de grandeza, estando assim de 

forma apropriada segundo o Guia do PNLD 2017 (BRASIL, 2016). Mas o cálculo de área do 

losango não é apropriado dessa forma, os números deveriam ser indicados como medidas de 

grandezas, e essa indicação só é aplicada ao final do resultado do cálculo de área, o que não 

seria apropriado. 

As atividades propostas (Figura 40) vão de aplicação de fórmulas a questões que 

envolvem contextos que podem fazer parte da realidade de alguns alunos. Essas atividades 

buscam levar o aluno a desenvolver o pensamento matemático através de procedimentos de 

investigação e busca de resultados, em que as questões deverão ser interpretadas, para em 

seguida o aluno desenvolver estratégias que possam resolver os problemas apresentados, 

resolvendo através de expressões de cálculos de área já conhecidas. 
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Figura 40: Atividades 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015, p. 269) 

 

Assim, verificamos que diante das explicações acerca das fórmulas de cálculo de área 

de alguns polígonos, as articulações com a Álgebra foi deixada de lado, e predominou as 

articulações com a Geometria, sendo que são propícias as articulações com outras áreas da 
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Matemática, como Álgebra e Geometria, segundo os PCN (BRASIL, 1998) e BNCC 

(BRASIL, 2017). 

A decomposição e composição de figuras planas foram abordadas para obtenção das 

fórmulas de área dos polígonos, atendendo assim as recomendações dos PCN (BRASIL, 

1998). Sobre as grandezas geométricas indicadas no Guia do PNLD 2017 (BRASIL, 2016), as 

indicações de medidas de grandezas nas figuras planas, em sua maioria, seguem de forma 

apropriada, mas nos exemplos que são aplicadas as fórmulas de cálculo de área dos polígonos, 

os cálculos seguem de maneira inadequada, pois os cálculos deveriam ser realizados com 

números seguidos de unidades de medidas, como descrito pelo Guia do PNLD 2017  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou investigar os livros didáticos adotados pelas escolas municipais 

de Rio Tinto – PB, analisando se esses livros abordam a decomposição e composição de 

figuras planas para se chegar às fórmulas de cálculo de área dos polígonos. Verificamos que 

nos livros das duas coleções que foram analisadas existem diferenças em relação aos anos em 

que o conteúdo de fórmulas de cálculo de área de polígonos (quadrado, retângulo, 

paralelogramo, trapézio e losango) vem sendo abordado. Na coleção de livros escolhida pelos 

professores da rede estadual de ensino, o conteúdo de área de polígonos foi contemplado no 

livro do 9° ano, enquanto que, na coleção de livros escolhida pelos professores da rede 

municipal, o conteúdo de área de polígonos foi contemplado no 8° ano. 

De acordo os PCN (BRASIL, 1998), o conteúdo de cálculo de área de polígonos 

através de fórmulas deve ser contemplado no 4° ciclo (8° e 9° ano), mas não especifica o ano 

exato que deve ser abordado tal conteúdo, sendo assim, os livros então de acordo com os 

PCN. 

A nova BNCC (BRASIL, 2017) vem especificando cada conteúdo que deve ser 

abordado por ano do Ensino Fundamental, e as habilidades que devem ser trabalhadas com os 

alunos em cada conteúdo, assim, o conteúdo de fórmulas de cálculos de área de polígonos 

vem sendo indicado para o 7° e 8° ano do Ensino Fundamental, com habilidades diferentes 

que devem ser trabalhadas em cada ano. Assim, vale destacar que os livros analisados foram 

publicados em 2015, logo tais livros ainda não estão em conformidade com a BNCC. 

Em relação às grandezas geométricas, que fazem parte do campo das Grandezas e 

Medidas, o Guia do PNLD 2017 (BRASIL, 2016) traz algumas discussões sobre a abordagem 

de medidas como grandezas geométricas nas coleções que foram aprovadas no PNLD 2017, e 

dentre os livros que analisamos, verificamos que em alguns casos as medidas das figuras 

geométricas são indicadas como números, o que não é apropriado. Além disso, o cálculo de 

área dos polígonos, em alguns casos é apresentado apenas com números, mas deveriam ser 

apresentados como medida de grandeza (número e uma unidade de medida), o que também 

não é considerado apropriado. 

A respeito desse aspecto do não uso do número como uma medida de grandeza no 

cálculo de áreas de figuras planas, observamos que comumente os professores de Matemática 

também cometem essa falha quando estão ensinando a calcular a área de um polígono 

qualquer. Refletimos que talvez isso seja um reflexo de dois fatores: a falta de um estudo mais 
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aprofundado sobre as grandezas e medidas, por parte dos professores; e a forma como os 

autores de livros didáticos abordam os cálculos de área em seus livros. Esse é um ponto que 

merece uma pesquisa mais aprofundada sobre esse aspecto. 

O livro de Centurión e Jakubovic (2015) faz uma pequena abordagem a História da 

Matemática sobre o cálculo de área e a utilização dos cálculos de área na atualidade. Também 

observamos que esses autores fazem articulações com a Álgebra e Geometria, e utilizam 

métodos de decomposição e composição de figuras para obterem a fórmula de cálculo de área 

de polígonos. Por outro lado, os autores utilizam frequentemente “o uso do termo medida 

como sinônimo de grandeza, o que não contribui para diferenciar o objeto, a grandeza e a 

medida” (PNLD, 2016, p. 118), o que não é apropriado. 

Ao obterem as fórmulas de cálculo de área de polígonos, os autores seguem sempre 

com exemplos e atividades que pouco contribuem para o desenvolvimento do aluno, pois a 

maioria das atividades são resolvidas com aplicações das fórmulas e “repetição dos 

procedimentos apresentados” (PNLD, 2016, p. 114), e assim pouco contribui para o 

desenvolvimento das habilidades esperadas nessa fase do Ensino fundamental. 

O livro de Souza e Pataro (2015) deixa a desejar em relação à História da Matemática 

sobre o cálculo de área, e poucas são as articulações com a Álgebra, por outro lado deduzem 

as fórmulas de cálculo de área dos polígonos fazendo articulações com a Geometria, 

utilizando processos de decomposição e composição de figuras passo a passo, o que pode 

contribuir para a percepção e compreensão dos alunos sobre os conceitos geométricos 

utilizados para obterem a fórmula de cálculo de área dos polígonos, tais procedimentos são 

recomendados pelos PCN (BRASIL, 1998) e pela nova BNCC (BRASIL, 2017). 

Ao obterem as fórmulas para cálculo de área dos polígonos, os autores sempre seguem 

com um exemplo, em que aplica a fórmula de cálculo de área do polígono de forma mecânica, 

o que não é recomendado pelos PCN (BRASIL, 1998) e em seguida seguem com atividades 

que vão de mera aplicação de fórmulas a atividades que envolvem contextos que podem fazer 

parte da realidade de alguns alunos. Assim, os contextos apresentados nessas atividades 

proporcionam mais significados aos conceitos e procedimentos apresentados ao aluno, 

evidenciando as aplicações práticas da Matemática, além de favorecer o uso de estratégias 

para resoluções de problemas, como são recomendadas pelos PCN (BRASIL, 1998) e a nova 

BNCC (BRASIL, 2017).  

Dada à importância no assunto de área de polígonos, esperamos que a partir dos 

resultados dessa pesquisa, professores e futuros professores de Matemática tenham uma 
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percepção mais ampla dos conceitos e procedimentos utilizados nas aulas de Matemática 

pelos livros didáticos adotados, buscando sempre capacitação e aperfeiçoamento em sua 

formação, para resultar em novas práticas de ensino, que busquem levar o aluno a uma 

aprendizagem mais significativa. 

 

  



73 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Matemática, 3° e 4° ciclo. Brasília: MEC/SEF, 1998. 148 f. 
 
BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: a área de 
Matemática. 3ª versão. Brasília: MEC, 2017. Disponível em 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base>. Acesso em 24/09/2017 
 
BRASIL, Ministério da Educação. Guia de Livros Didáticos: PNLD 2017, Matemática. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2016. 
 
BOYER, C. B. História da matemática. 3.ed. Revista por Uta C. Merzbach. Tradução Elza 
F. GOMIDE. São Paulo: Edgard Blucher, 2010. 
 
BRITO, A. J.; CARVALHO, D. L. Utilizando a história no ensino da Geometria. In:____ et 
al. (Orgs.). Historia da matemática em atividades didáticas. Natal, RN: EDUFRN editora 
da UFRN, 2005. p. 11 - 52 
 
CENTURIÓN, M.; JAKUBOVIC, J. Matemática nos dias de hoje: na medida certa. 9º ano. 
1. ed. São Paulo: Leya, 2015. 
 
EVES, H. W. Introdução à História da Matemática. Tradução Hygino H. Domingues. 
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2004. 
 
FACCO, S. R. Conceito de Área: uma proposta de ensino–aprendizagem. 2003. 185 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação Matemática). PUC/SP. 2003. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
LIMA, P. F.; BELLEMAIN, P. M. B. Grandezas e Medidas. In: Carvalho J. B. P. F. (Org.). 
Matemática: Ensino Fundamental (Série Explorando o ensino). Brasília: Ministério da 
Educação/ Secretaria da Educação Básica, 2010, v. 17, p. 167-200. 
 
MOURA, A. P.; SANTOS, M. R. Concepção de estudantes do 9° ano do ensino fundamental 
em relação ao conceito de área de figuras planas. In: Encontro Nacional de Educação 
Matemática – ENEM, XII, Julho/2016, São Paulo-SP. Anais... São Paulo-SP: SBEM, 2016. p. 
01-11. 
 
SANTOS, E. S. C. et al. Construção do conceito de área a partir de atividades 
fundamentais na história da matemática. São Paulo: editora livraria da física, 2015. (Série 
história da matemática para ensino. v. 5) 
 
SANTOS, M. R.; PEREIRA FILHO, G. M.; LUNA, I. T. R. Análise das atividades presentes 
em um livro didático acerca do conceito de área de figuras planas. In: Encontro Nacional de 
Educação Matemática – ENEM, XII, Julho/2016, São Paulo-SP. Anais... São Paulo-SP: 
SBEM, 2016. p. 01-10. 
 



74 
 

 
 

SILVA, A. D. P. R. Ensino e aprendizagem de área como grandeza geométrica: um 
estudo por meio dos ambientes papel e lápis, materiais manipulativos e no apprenti géomètre 
2 no 6ºano do ensino fundamental -  Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação 
Matemática e Tecnológica). Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2016. 
 
SOUZA, J. R.; PATARO, P. R. M. Vontade de saber matemática. 8º ano. 3 ed. São Paulo: 
FTD, 2015. 
 


