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" 
Concep~oes de Perimetro e de Area 

e Processos de Resolu~ao 
Desenvolv· dos peJos Alunos 

Manuel C. Vara Pires, Escola Superior de Educa~ao de Bragan~a 

C014 

Esta comunica~ao apresenta e discute alguns resultados de urn estudo sobre as 
concep~oes de perimetro e de area e os processos/abordagens de resolu~ao 
desenvolvidos pelos alunos num contexte utilizando materiais concretos. A 
experiencia decorreu, no inicio do ana lectivo de 1993/94, numa turma do 6Q ana 
de escolaridade duma escola urbana do nordeste do pais. 

Introdu~ao 

Nao raramente constata-se que, em tarefas escolares de medi~ao, actividade 
bastante familiar no dia-a-dia, os alunos obtem fracos resultados quer nos 
processos/abordagens de resolu~ao quer na compreensao de conceitos evidenciando 
concep~oes erradas. 

No estudo do perfmetro e da area, alem das dificuldades especfficas na 
aprendiza~em de cada urn dos conceitos, os alunos de todo~ os niveis etarios 
frequentemente os confundem, nao tanto devido · a erros de caIculo mas 
essencialmente a deficiencias de compreensao (Brown et al., 1988; Costa, 1985; 
Douady & Perrin, 1986; Hierstein, Lamb & Osborne, 1978; Szetela & Owens, 
1986). 

Razoes desta situa~ao poderao decorrer de abordagens "tradicionais" de 
en sino que, enfatizando os algoritmos e os procedimentos e secundarizando a 
explorayao e a experimenta~ao conceptuais (Osborne, 1"976; Wilson & Osborne, 
1992), se tern revelado ineficazes na correc~ao dessas concep~oes erradas. Par 
exemplo, embora a area de uma figura seja 0 mlmero de unidades necessarias para a 
"cobrir" totalmente e sem sobreposiyoes, com frequencia e calculada pelos alunos 
atraves de medi~oes lineares que estao inseridas numa formula. Este processo 
indirecto desenvolve nos alunos no~oes extremamente vagas acerca do conceito de 
area levando-os a pensar que a area e obtida atraves de urn processo algorftmico e 
computacional (Costa, 1985). 
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Neste sentido, e importante proporcionar aos alunos outras experiencias na 
abordagem dos sistemas de medida permitindo-lhes, nomeadamente, (a) ter 
oportunidade de resolver problemas diversificados; (b) aprender e compreender os 
conceitos antes dos procedimentos da pnitica; (c) beneficiar de mais tempo na 
utiliza~ao de modelos fisicos e figurativos e discutir como esses materiais estao 
relacionados com os procedimentos simb6licos e abstractos; e (d) dispor de tempo 
para pensarem nas situa~oes propostas antes de produzirem respostas (Brown et al., 
1988). 

Questoes da Investiga~ao 
o estudo teve como objectivo investigar atitudes, concep~oes e praticas de 

alunos do 6Q ana de escolaridade duma escola urbana do nordeste do palS 
procurando dar resposta a tres questOes* principais: (a) Como encaram alunos do 6Q 

ana de escolaridade a utilizacao de materiais na sua aprendizagem matematica?; (b) 
Que concep~oes ace rca dos conceitos de area e perfmetro sao reveladas por alunos 
do 62 ana de escolaridade?; e (c) Que processos/abordagens de resolu~ao sao 
utilizados por alunos do 6Q ana de escolaridade em tarefas que envolvam os 
conceitos de area e/ou perfmetro? 

Recolha de Dados 
No processo de recolha de dados foram utilizado~: (a) urn teste de papel e 

lapis, para recolher inforrna~ao sobre 0 desempenho dos alunos num conjunto de 
itens abordando 0 perfmetro e a area; (b) entrevist~s pouco estruturadas, em 
articula~ao com 0 teste; (c) entrevistas semi-estruturadas, em que eram propostas 
tres tarefas abordando 0 perfmetro e/ou a area; (d) urn questionario, para recolher 
opini6es dos alunos sobre a utiliza~ao de materiais concretos; e (e) a observa~ao de 
aulas, com registo de notas e comentarios. 

Os Alunos 
Os 23 alunos (10 raparigas e 13 rapazes) integravam e constitufam uma tmUla 

tfpica para 0 6Q ana de escolaridade, com idades compreendidas entre os 10 e os 14 
anos (media de 11,3 anos). Os alunos, provenientes de urn meio urbano, 
frequentavam este ano pela primeira vez nao revelando problemas significativos de 
aprendizagem. 

* Apenas serao abordadas as duas ultimas questoes. A primeira questao e discutida na comunica9ao 
CGT2 - "A Utiliza~ao de Materiais na Aprendizagem Matematica". 
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As Aulas 

Planifica~ao 

Na planifica~ao das aulas foram discutidos, com a professora da tunna, 
princfpios pedag6gicos gerais que deveriam orientar a unidade didactica "Area e 
Perfmetro", reconhecendo-se como aspectos importantes a desenvolver pelos 
alunos: (a) a manipula~ao de materiais concretos; (b) a resolu~ao de situa~6es 
problematicas; (c) a comunica~ao e discus sao das suas opini5es; (d) 0 trabalho em 
pequeno e em grande grupo; e (e) 0 trabalho de casa. 

Desenvolvimento 
Ao longo de dez aulas os alunos desenvolveram actividades centradas nos 

atributos a medir (comprimento e area), na utiliza~ao de unidades ffsicas arbitrarias 
e unidades padrao, na estimativa dos resultados, na relac;ao entre a unidade de 
medida e 0 numero de unidades necessarias, na distinc;ao entre figuras 
geometricamente iguais e figuras equivalentes, na utilizac;:ao de instrumentos de 
medida, na determina~ao de perfmetros, no calculo de areas (por contagem de 
quadrfculas, por decomposi~ao, por enquadramento e atraves de formulas) e na 
rela~ao entre a precisao dos enquadramentos e a unidade de me did a escolhida. 

Os alunos discutiram situa~5es em que se reconhecem vantagens na utiliza9ao 
de quadrados como unidade de medida de area, em que e uti! 0 processo de 
enquadramento, bern como maneiras de efectuar decomposi~5es de figuras e a 
vantagem de as decompor em rectangulos. 

Resolveram ainda situa~5es problemciticas que relacionavam 0 perfmetro e a 
area. 

Materiais Utilizados 
Na realiza9ao das actividades e na resolu~ao de fichas de trabalho, os alunos 

trabalharam com: (a) materiais de uso corrente (paus de gelado, paus de giz, lapis e 
canetas); (b) diversos tipos de papel (vegetal, ponteado e quadriculado); (c) 
instrumentos de medida (regua e esquadro); (d) modelos em cartolina; (e) 
geoplanos quadrados 9x9 e lOxIa; e (f) "puzzles". 

Resultados 
Apresentam-se, em primeiro lugar, as concep~5es de perfmetro e de area 

acompanhadas com afirma~5es dos alunos e, em seguida, os processos/abordagens 
de resolu~ao desenvolvidos em rela~ao a unidade de medida, ao perfmetro e a area. 
Sao ainda referidas algumas percentagens (%) de respostas dadas. 
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Concep~oes de Perimetro e de Area 

Quando ~e referiram ao perfmetro, soma, mais, lados, linha,Jora e ,exterior 
foram termos normalmente utilizados pelos alunos. Assim, 0 peri'metro de uma 
figura foi associado: 

(a) a soma de lados, 
- "peri metro e a soma de todos os lados"; 
- "perimetro eo lade mais lado rnais os outros lados que e para fazer 0 total". 

(b) a linha fronteira ou aos lados, 
- "perirnetro e a linha que separa areas ou corpos"; 
- "perirnetro e os lados de uma figura qualquer". 

(c) ao exterior, 
"rf ' ,(f" - pe metro e 0 que est" ora . 

Relativamente a area, foram referidas palavras, tais como multiplica~iio, 
vezes, espa~o, super/ide, dentro, interior, medida, medi~iio, comprimento e lados. 
A area de uma figura foi, entao, associada: 

(a) ao produto, 
",(-.(. I" - cu ea c 0 cornpnrnento vezes a argura ; 

- "area e a multiplicacrao de todos os lados fda figura]". 

(b) a espa~o-superffcie, 
- "area e um espacro que esta por dentro da figura"; 
- "area e uma superffcie interior". 

(c) a interior-dentro, 
- "area e tudo 0 que esta dentro de uma figura"; 
",' d d . ()" - area e 0 que tern entro as COlsas ... . 

(d) a unidade, medida, medi~ao, 
- "area e 0 numero de quadrados que tern [a figura)"; 
- "area e a medida de urn quadrado"; 
- "area e a unidade que diz os resultados do interior"; 
- "area e a medicrao que a figura mostra por dentro". 

(e) a lados, comprimento, 
- "area eo comprimento da superffcie interior"; 
- "( ... ) entao a area e 0 conjunto de todos os lados". 
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Processos de Resolu~ao 
Unidade de Medida. Este conceito, importante no processo de medi~ao, levantou 
algumas dificuldades, mais evidentes na area do que no perfmetro. 

Estas dificuldades tornaram-se vislveis quando os alunos: 
(a) escolheram unidades pouco adequadas. Por exemplo, indicaram 0 m2 como 

unidade de medida da area de urn postal do correio ou 0 dm para a altura de 
urn castelo; 

(b) identificaram a unidade com medida (mlmero); 
(c) indicaram unidades unidimensionais para a area, confundindo-a com 0 

perfmetro; 
(d) nao aceitaram a rela~ao inversa entre a unidade de medida e 0 numero de 

unidades necessarias. Por exemplo, ao medir 0 comprimento de uma mesa, se 
o numero de palmos for maior, os alunos consideraram que 0 comprimento 
do palmo seria tambem maior (39%). 

Perimetro. Na determina~ao do perfmetro de rectangulos nao foram registados 
problemas significativos verificando-se contudo alguma confusao com a area quer 
no calculo quer na indica~ao da unidade. A adi~ao da medida dos comprimentos dos 
lados foi 0 processo mais utilizado.' . 

Quando era pedido para calcular a "distancia a volta" de urn rectangulo, 
apenas 39% dos alunos a associaram ao perfmetro, havendo identifica~oes com a 
area (situa~ao frequente nas entrevistas) e, ate, com a amplitude de angulo. 

De uma mane ira geral, os alunos utilizaram correctamente a regua. No 
entanto, quando 0 alinhamento da regua com 0 objecto era indirecto (referencia 
inicial em 4, por exemplo) cerca de metade dos alunos fez uma contagem das 
divisoes incluindo 0 4. 

Area. Na determina~ao da area de urn rectangulo, dadas as respectivas dimensoes, a 
maioria dos alunos aplicou correctamente a formula. Porem, alguns alunos (13%) 
recorreram a contagem· de quadrfculas, dividindo a figura em quadrados mas sem 
atender as dimens5es do rectangulo chegando a resultados errados. 

Quando 0 rectangulo ja estava dividido em quadrados, 0 calculo da sua area 
nao constitufu problema. 

o paralelogramo nao rectangulo, apesar de nao ter sido tratado nas aulas, foi 
apresentado numa das tarefas das entrevistas. Para a deterrnina~ao da sua area, a 
prime ira estrategia escolhida pelos alunos foi a utiliza~ao da formula do rectangulo. 
Confrontados com essa impossibilidade, recorreram a unidades fisica~ 

pavimentando a figura e/ou a papel quadriculado contando quadrados inteiros ou 
meios quadrados. 
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Com figuras representadas no geoplano e em papel ponteado, os alunos 
trabalharam bern com quadrados inteiros e meios ' quadrados sentindo 81gumas 
dificuldades com meios rectangulos nao quadrados (26%). 

Quando recorreram ao processo de enquadramento para a deterrnjna~ao 
aproximada da area, os alunos apenas revelaram dificuldades com 0 enquadramento 
exterior. Muitos deles (52%), para este enquadramento, consideraram os quadrados 

exteriores a figura contando-os inteiros ou com compensa~6es. 

Quando utilizaram a decomposi~ao para calcular a area, apenas dois alunos 
(9%) a detenninaram correctamente. Apresentam-se seguidamente alguns processos 
utilizados pelos alunos para a determina~ao da area desta figura: 

2 ern 

4em 

(a) 4 x 2 + 4 x 1 ou 3 x 2 + 6 x 1 
- processos correctos; 

(b) 4 x 2 + 6 x 1 

1 ern 

6cm 

- fizeram a decomposi~ao mas mantendo as dimens6es iniciais; 

4 x 2 + 6 x 1 + 4 x 3 ou 4 x 2 + 3 x 2 + 4 x 1 + 4 x 6 

- multiplicaram as medidas (fomecidas ou nao) aos pares considerando os 
rectangulos independentes; 

(c) 6 x 4 x 2 x 1 

- multiplicaram todos os numeros fomecidos; 

(d) - dividiram a figura em quadrados mas sem atender as dimens6es indicadas; 

(e) 4 + 2 + 6 + 1 ou 2 + 4 + 4 + 3 + 1 + 6 
- calcularam 0 perfmetro, confundindo-o com a area. 

Nas entrevistas, alguns alunos recorreram a unidades ffsicas cobrindo, sem 
sobreposi~6es, toda a figura. 
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Em situa~oes que relacionavam 0 perfmetro e a area e tomando como 
exemplo a utiliza~ao de "puzzles'" constatou-se que, por modificac;ao da posic;ao das 
pe~as, 70% dos alunos consideraram que a area era conservada mas apenas 26% 
aceitaram que 0 perfmetro podia variar. 

Conclusoes e Recomenda~oes 
Os alunos revelam concepc;oes de perfmetro e de area bastante associadas a 

operac;oes com mlmeros -- adi~ao e multiplicac;ao, respectivamente -- recorrendo 
frequentemente a frases do tipo "para 0 perfmetro, adiciono" e "para a area, 

multiplieo" . 
Essas concepc;oes reflectem-se nos processos/abordagens de resoluc;ao que 

utilizam pois a primeira estrategia e quase sempre a aplicac;ao de f6nnulas. Quando 
outros processos sao seguidos, nomeadamente utilizando modelos concretos, os 
alunos apresentam urn melhor desempenho. 

Neste sentido, para 0 estudo da area e do perfmetro, recomenda-se a 
diversificac;ao de abordagens de modo a possibilitar aos alunos quer uma boa 
compreensao conceptual quer 0 domfnio dos procedimentos de calculo 
proporcionando-lhes situacoes de aprendizagem em que tenham oportunidade de 
experimentar e discutir, em vez de observar passivamente. Estas situac;oes devem, 
entao, constit~ir preocupacao relevante na planificac;ao e na realizacao de 
actividades. 
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