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RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa com cem docentes de matemática das 
cidades de Vigia de Nazaré e Belém, no Estado do Pará, com o objetivo de realizar um 
diagnóstico do processo de ensino aprendizagem de área de figuras planas segundo a opinião dos 
docentes. A produção das informações foi realizada por meio da aplicação de um questionário, 
contendo questões sobre dados pessoais, metodologia de ensino e grau de dificuldade dos 
alunos. A análise das informações produzidas indica a utilização de situações problemas para 
depois introduzir o assunto, o uso de listas de exercícios para a fixação dos assuntos e que os 
estudantes sentem mais dificuldades em resolver questões que envolvem problemas que não 
apresentam figuras no enunciado.  
  
 
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Opinião docente. Ensino das áreas de figuras planas. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Inquietações a respeito das dificuldades que os alunos sentem nas 

disciplinas de matemática estão sendo alvo de vários estudos no âmbito da 

educação matemática por vários autores, que preocupados com educação vem 

nos proporcionar novas estratégias para o ensino de matemática desde o ensino 

fundamental até o ensino médio.  

 

Tendo como foco o ensino fundamental encontramos os estudos de 

Baldini; Póla (2004); Brito, Bellemain (2008), Duarte (2004), Facco; Almoloud 

(2004), Souza; Neto (2004), Sá (2008), Rocha et. al. (2007), Souza (2008). 

 

Na pesquisa realizada por Baldini; Póla (2004) e Brito; Bellemain 

(2008) retratam a relação entre área e perímetro. Baldini; Póla (2004), por sua vez 

mostrou a viabilidade de usar softwares de geometria dinâmica como o Cabri 
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geomètre II, para a construção do conceito de área e perímetro e Brito; Bellemain 

(2008) aplicou algumas atividades a alunos do 2º ciclo do ensino fundamental (4ª 

série), abordando questões de perímetro e área e a relação destas com a 

grandeza comprimento e concluiu que o uso de materiais manipulativos favorece 

a desarticulação de conhecimento-em-ação e abre novas possibilidades para 

resolução de questões envolvendo a grandeza comprimento.  

 

Numa abordagem voltada para o ensino de matemática por atividades 

no ensino fundamental encontramos os estudos de Duarte (2004), Almoloud 

(2004), Souza; Neto (2004), Sá (2008), Pessoa; Filho; Pereira (2007) e Souza 

(2008). As atividades aplicadas por Duarte (2004) proporcionou em suas 

resoluções a revelação de noções, procedimentos e conceitos inerentes à área de 

figuras planas. Após a aplicação das atividades, foi confirmada por Facco; 

Amouloud (2004) a viabilidade do processo de (re) configuração de figuras planas 

uma vez que este possibilitou a construção do conceito de superfície de área e 

promoveu a evolução pessoal e intelectual dos alunos. Souza; Neto (2004), após 

validar as atividades atingindo seus objetivos nos chama atenção, principalmente 

no que concerne ao cálculo da área do trapézio e as dificuldades dos alunos com 

as regras da álgebra. Já Sá (2008), verificou a viabilidade do estudo das áreas de 

figuras planas por meio de atividades de redescoberta e este atingiu resultados 

significativos após a aplicação de um pré-teste, onde as dificuldades inerentes a 

esse pré-teste foram superadas após a aplicação das atividades de redescoberta. 

Pessoa; Filho; Pereira (2007), propôs em seu mini-curso atividades que tratam do 

ensino do perímetro e área no ensino fundamental.  

 

Tendo como ponto central de sua pesquisa o cálculo da área do 

retângulo Souza (2008), utilizando-se para analise dos dados as respostas dos 

alunos no inicio e no final das atividades, percebeu que embora as percentagens 

de acertos não tenham sido expressivas, esses alunos apresentaram domínio no 

conhecimento sobre a utilização da distributividade no cálculo de área do 

retângulo. 
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Refletindo sobre esses estudos, percebemos a preocupação dos 

educadores matemáticos com o ensino de matemática, na educação básica em 

especial com o ensino de área de figuras planas. Dentre os estudos analisado 

encontramos varias propostas metodológicas que podem ser usadas pelos 

professores em sala de aula a fim de amenizar as dificuldades dos alunos com 

relação as aulas de matemática e observamos a ausência da opinião dos 

professores no processo de ensino aprendizagem dos alunos. Em vista disso 

levantamos a problemática sobre como os professores percebem as dificuldades 

encontradas pelos alunos a respeito do ensino de área de figuras planas.  

 

Neste trabalho são apresentados os resultados de uma consulta a 

realizada junto a cem docentes de matemática do ensino fundamental das 

cidades de Vigia de Nazaré e Belém no Estado do Pará com o objetivo de: 

realizar um diagnóstico do processo de ensino aprendizagem das áreas de 
figuras planas segundo a opinião dos docentes. 
 
 
 
METODOLOGIA   
 

 

A pesquisa foi realizada nas cidades de Vigia de Nazaré e Belém no 

Estado do Pará, tendo como sujeitos cem docentes de matemática do ensino 

fundamental e médio, das redes públicas e privadas das referidas cidades, com 

objetivo de realizar um diagnóstico do processo de ensino aprendizagem das 

áreas de figuras planas segundo a opinião dos docentes.  

 

Para o levantamento dos dados utilizamos questionários com 

perguntas a respeito inicialmente dos dados pessoais e profissionais dos sujeitos 

envolvidos e sobre suas práticas pedagógicas relacionada ao ensino das áreas de 

figuras planas acompanhada de um quadro demonstrativo com sua opinião a 

respeito do grau de dificuldades de conteúdos relacionados ao ensino das áreas 

de figuras planas. 
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SOBRE OS SUJEITOS PESQUISADOS 

 

Neste momento analisaremos os dados referentes aos sujeitos de nossa 

pesquisa, no que diz respeito ao seu perfil pessoal e profissional e suas 

metodologias usadas em sala de aula com relação ao ensino de área de figuras 

planas. Os dados estarão dispostos em tabelas e gráficos conforme veremos a 

seguir. 
Tabela 01: Sexo 

Sexo Quantidade Percentual 

Masculino 61 61% 
Feminino 39 39% 

Total 100 100% 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
A produção dos dados nos revelou que dentre os cem 

professores de matemática, consultados houve uma predominância de 

professores do sexo masculino, correspondendo a 61% dos professores 

consultados e 39% do sexo feminino. Essa prevalência de homens como 

professor da disciplina de matemática é também confirmada por Jucá 

(2008), onde dentre os 32 professores pesquisados 59% são do sexo 

masculino. 
Tabela 02: Faixa etária 

Faixa etária Quantidade Percentual 

15-20 0 0% 
21-25 19 19% 
26-30 21 21% 
31-35 17 17% 
36-40 17 17% 
41-45 12 12% 
46-50 7 7% 
51-55 6 6% 
56-60 1 1% 
61-65 0 0% 
66-70 0 0% 
Total 100 100% 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Analisando a faixa etária dos professores, notamos que 57% dos 

professores possuem idades entre 21 e 35 anos, 29% com idades entre 36 a 45 

anos e 14% com mais de 46 anos de idade, nos chamando atenção, que agora 

pessoas cada vez mais jovens, estão atuando na docência, em especial como 

professor de matemática e que esse fato tem importância significativa para a vida 

profissional desse professor, onde passará a ver na prática o arcabouço de 

situações que permeiam o cotidiano escolar. 

 
Tabela 03: Escolaridade 

Escolaridade Quantidade Percentual 

ENS. SUPERIOR 77 77% 
ESPECIALIZAÇÃO 21 21% 

MESTRADO 2 2% 
DOUTORADO 0 0% 

Total 100 100% 
 
 

Com relação a escolaridade dos docentes consultados, todos possuem 

curso superior, estando habilitado para atuar como docente de matemática na 

educação básica de ensino, mas apenas 21% deram continuidade a sua 

formação ou ainda estão cursando pós-graduação em nível de especialização, 

2% possui mestrado nenhum professor com doutorado. A falta de um processo de 

formação continuada é muito presente na docência e precisa de uma atenção 

especial dos professores, pois como nos mostram Ribas; Carvalho; Alonso (2003) 

a profissão docente exige dos sujeitos envolvidos apropriação de vários saberes, 

e reflexão do seu fazer pedagógico, levando-os a superação e abertura de seus 

conhecimentos adquiridos em sua formação inicial. 
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Tabela 04- Tempo de serviço 

Tempo de serviço como professor de 
matemática? Quantidade Percentual 

MENOS DE UM ANO 23 23% 
1-5 ANOS 44 44% 
6-10 ANOS 11 11% 

11-15 ANOS 8 8% 
16-20 ANOS 6 6% 
21-25 ANOS 6 6 % 
26-30 ANOS 2 2% 
31-35 ANOS 0 0 % 

MAIS DE 35 ANOS 0 0 % 
Total 100 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Analisando o tempo de serviço dos professores observamos que 69% 

possuem até cindo anos de docência, 25% de 6 a 20 anos de idade e 8% com 

mais de 21 anos de docência. Esses dados nos remetem dizer que a maioria dos 

professores encontra-se numa fase denominada por Huberman (1995) de entrada 

na carreira, com desejos e ambições a fim de colar em prática o que aprenderam 

na sua formação, ter responsabilidades e de descoberta de varias situações que 

permeiam o ambiente escolar. 

 

A produção dos dados a baixo se deu através das seguintes perguntas 

aos professores: Durante sua formação de professor de matemática você fez 

algumas disciplinas sobre o ensino de área de figuras planas? Durante sua 

atuação como professor de matemática você já fez algum curso ou participou de 

evento que abordou o ensino de área de figuras planas?   

 
Tabela 05- Desenvolvimento do ensino de área de figuras 

Formação Acadêmica Atuação Profissional 

SIM NÃO NÃO 

RESPONDEU 

SIM NÃO NÃO 

RESPONDEU 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

62 62% 33 33% 5 5% 31 31% 62 62% 7 7% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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De acordo com a análise das respostas dos professores podemos perceber 

que durante seu processo de formação inicial como professor de matemática, 

mais da metade desses professores, ou seja, 62% tiveram disciplinas que 

abordaram o ensino de área de figuras planas, mas que esses conhecimentos a 

respeito deste conteúdo ficaram limitados aos conhecimentos adquiridos em seu 

processo de formação inicial como professor de matemática e que, apenas uma 

pequena porcentagem, ou seja, 33% buscaram uma forma de formação 

continuada, participando de cursos ou eventos que abordasse o ensino deste 

conteúdo, a fim de, melhorar o seu ensino e proporcionar aos alunos novas 

metodologias para o ensino de matemática, em especial o ensino das áreas de 

figuras planas. Os demais professores, representando 5% não optaram. 

 

 
Gráfico 01- Introduzindo o conteúdo de Área de figuras planas em sala de aula 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
 

A análise do gráfico 01 nos mostra que os professorem possuem um 

conhecimento a respeito das tendências que norteiam o ensino de matemática, 

uma vez que para iniciar suas aulas a respeito do ensino de área de figuras 45% 
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dos professores fazem uso primeiramente de situações problemas para depois 

introduzir o assunto, e mesmo que em pequena porcentagem representando 4% 

ainda há professores que iniciam suas aulas com jogos para depois sistematizar 

os conceitos, esse quadro começa a mudar quando indagados sobre a 

metodologia usada para a fixação de conteúdos conforme veremos no gráfico 02. 

Importante salientar também que 34% dos professores ainda fazem uso de 

métodos tradicionais para o ensino de área de figuras planas, declarando iniciar 

suas aulas pela definição seguida de exemplos e exercícios. Os demais 

professores, representando 6% principiam de um modelo para a situação e em 

seguida analisam o modelo, 4% com um experimento para chegar ao conceito. 

Comprovando com a pesquisa de Gazire (2000), sobre o abandono do ensino de 

geometria em sala de aula, ainda encontramos 7% dos professores que 

declararam nunca ter ensinado este assunto. 

 
Gráfico 02 – Fixação do conteúdo 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
No que concerne a fixação do conteúdo, verificou-se que apesar do 

uso da tendência em educação matemática para a introdução do assunto em se 

tratando da fixação deste, os professores ainda fazem uso de métodos 

tradicionalista, uma vez que mais da metade dos professores consultados, ou 

seja, 53% declararam apresentar aos alunos uma lista de exercícios para serem 

resolvidos e assim fixar os conteúdos das áreas de figuras planas, 12% 

apresentam jogos envolvendo o assunto, 26% solicitam que os alunos resolvam 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 9 -

os exercícios do livro didático, 2% não propõe questões para fixação e 6% 

solicitam que os alunos procurem questões sobre o assunto para resolver. 

 

Em vista dos dados analisados percebemos uma mudança na prática 

pedagógica dos professores que cada vez mais estão fazendo usos de novas 

metodologias em sala de aula conforme verificamos a uso de situações 

problemas e em menor proporção o uso de jogos para a introdução do assunto. 

Esse fato entra em desacordo quando indagados sobre sua metodologia usada 

para fixação dos conteúdos, pois estes ainda estão sendo fixados, de forma 

mecânica, através aplicação de exercícios e apoiados também nos livros didáticos 

que para Facco (2003), o ensino das áreas de figuras quando apoiados nos livros 

didáticos, introduzem o conceito de área como um número associado a uma 

superfície e rapidamente passam para o cálculo de área, utilizando fórmulas.  

 

 
DIFICULDADES DE APENDIZAGEM EM ÁREAS DE FIGURAS PLANAS 
SEGUNDO OS PROFESSORES 
 
Mostraremos neste momento, o grau de dificuldades em aprender áreas de 

figuras planas, pelos alunos segundo os professores. 

 
Tabela 1: 

Grau de dificuldades em aprender áreas de figuras planas, segundo os professores 

Assunto 
Grau de dificuldade para os alunos aprenderem 

Muito 
fácil 

Fácil Regular Difícil Muito 
difícil 

Idéia de área 13% 46% 32% 9% 0% 

Conceito de metro quadrado 6% 35% 44% 14% 1% 

Submúltiplos do metro quadrado 2% 15% 50% 31% 2% 

Múltiplos do metro quadrado 2% 17% 47% 31% 3% 

Conversão de medidas de área 2% 13% 40% 40% 5% 

Área do quadrado 10% 56% 28% 6% 0% 

Área do retângulo 10% 52% 30% 8% 0% 

Área do paralelogramo 4% 35% 46% 15% 0% 

Área do triangulo 3% 37% 47% 13% 0% 

Área do losango 3% 20% 51% 26% 0% 

Área do trapézio 2% 19% 48% 30% 1% 

Área do círculo 3% 13% 53% 25% 6% 
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Problemas sobre área que envolve uma 
figura simples e apresentam imagens 
para ilustrar a situação 

2% 32% 37% 25% 4% 

Problemas sobre área que envolve uma 
figura composta e apresentam imagens 
para ilustrar a situação 

1% 8% 48% 33% 10% 

Problemas sobre área que envolve uma 
figura simples e não apresentam 
imagens para ilustrar a situação 

1% 8% 31% 47% 13% 

Problemas sobre área que envolve uma 
figura composta e não apresentam 
imagens para ilustrar a situação 

2% 2% 24% 44% 28% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 

A análise dos dados nos revelou que os alunos conseguem 

compreender com facilidades a idéia de área, representando 59% das opiniões 

dos professores e que esse quadro começa a mudar quando na resolução de 

problemas é necessário fazer a conversão de medidas para assim chegar a 

solução correta, esse fato representa 45% das opiniões dos professores que 

consideram a conversão de medidas difíceis de serem compreendidas pelos 

alunos. 

 

Dentre as figuras usadas para calcular as áreas de figuras planas, o 

quadrado com 66% e o retângulo com 62% das respostas são considerados pelos 

professores, assuntos de fácil compreensão por parte dos alunos, enquanto que a 

área do losango e do circulo, são considerados, respectivamente com 26% e 31% 

dos consultados, como sendo aqueles em que os alunos apresentam maior 

dificuldade. As demais figuras, paralelogramo, triângulo e trapézio, são vistas com 

uma dificuldade de aprendizagem considerada como regular, representando em 

média 47% da opinião dos docentes.  

 

A respeito dos problemas propostos em sala de aula, observamos que, 

60% e 72% dos professores consultados consideram que os problemas sobre 

área, envolvendo figuras simples e compostas, respectivamente, sem a presença 

de imagens para ilustrar a situação, apresentam maior dificuldades na resolução 

pelos alunos. Os Problemas sobre área que envolve uma figura simples e 

apresentam imagens para ilustrar a situação, apresentaram 34% da opinião dos 

professores, que consideraram este tipo de problema de fácil compreensão pelos 
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alunos e 48% consideraram os problemas sobre área que envolve uma figura 

composta e apresentam imagens para ilustrar a situação, de dificuldade regular 

por parte dos alunos. De acordo com esses dados percebemos que os alunos 

quando relacionam as figuras ou imagens para auxiliar no cálculo de área de 

figuras, conseguem chegar à solução do problema com mais êxito. 

 

 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Como base na analise dos dados vista acima, observamos que o 

ensino de geometria vem sendo abordado nos curso de formação de professores 

de matemática, mas que este não é um fator que leve os professores a ensinar 

este conteúdo, uma vez que 7% dos professores consultados nos revelaram que 

nunca ter ensinado este conteúdo em sala de aula. Esse abandono do ensino de 

geometria pelos professores confirma com a pesquisa Bertonha (1989) e Gazire 

(2000), que trazer vários fatores apontados pelos professores que levam ao não 

ensino de assuntos relacionados a geometria. 

 

Vale ressaltar neste momento o uso de situações problemas, no inicio 

das aulas dos professores, o que nos levou a remeter que os professores 

possuem conhecimentos a respeito das tendências que norteiam o ensino de 

matemática. Este fato entra em conflito com didática utilizada pelos professores, 

para fixar os conteúdos, pois a maioria declarou, usar métodos tradicionalistas 

para promover nos alunos a fixação dos conteúdos e uma pequena porcentagem 

optou pelo uso de jogos. Pesquisas realizadas por Facco (2003) e Chiummo 

(1998), mostra para nós esse tradicionalismo que rodeia o ensino de área de 

figuras, uma vez que Facco (2003) observou que os professores ao ensinarem 

este conteúdo primeiramente explicam o conceito e logo partem para a aplicação 

das fórmulas e Chiummo (1998), nos diz que quando o professor usa esta 

estratégia para ensinar pode causar nos alunos um obstáculo didático, deixando 

os restritos ao modo como o professor ensina em sala de aula.  
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Interessante observar que em detrimento do quadrado e do retângulo 

as demais figuras: paralelogramo, triângulo, losango, trapézio e círculo, tiveram 

porcentagens significativas representando respectivamente 46%, 47%, 51%, 48% 

e 53% que direcionaram como figuras de nível regular, para serem aprendidas 

pelos alunos. Dentre estas figuras destaca-se o trapézio e o círculo, que com 

ambas representando 31% da respostas como professores foram as figuras 

consideradas difíceis de serem aprendidas pelos alunos. 

 

Para Souza; Neto (2004), as dificuldades encontradas pelos alunos 

referentes à área do trapézio, são principalmente de características algébricas, 

desconhecimento do principio de igualdade e de algumas propriedades 

importantes para o desenvolvimento da fórmula. No desenvolvimento de um teste 

diagnóstico Andrade (2007), verificou que realmente os alunos sentem 

dificuldades de resolverem problemas com essa figura, uma vez que o percentual 

de erros (53%) superou os de acertos (30%). Com relação ao trapézio, apesar de 

não ter uma porcentagem alta de erros, uma quantidade significativa, 

representando 34% da amostra, não fizeram a atividade. Este resultado mostrou o 

desconhecimento dos alunos em resolver problemas referentes ao cálculo de 

área do trapézio. 

 

A relação da imagem com as questões a serem resolvidas pelos alunos 

é considerada de suma importância para a resolução de problemas que envolvem 

o cálculo das áreas de figuras planas. Pesquisas como Secco (2007), Facco 

(2003) nos mostram essa importância principalmente quando são trabalhados 

numa perspectiva de composição e decomposição de figuras planas. A utilização 

das figuras nos estudos se dá de forma a proporcionar os alunos a construção 

com figuras já expostas pelos professores ou a construção no decorrer da 

interpretação das questões propostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os dados produzidos nesta pesquisa nos mostraram a necessidades 

dos professores em buscar processos de formação continuada, e que sua 

ausência em eventos educacionais como simpósios, colóquios, feiras ou similares 

e em cursos de pós-graduação podem ter conseqüências em suas aulas que 

cada vez mais vão sendo direcionadas para o ensino tradicional. A esse respeito 

Braguim (2006) verificou segundo a opinião dos alunos que as aulas tradicionais 

causam limites na aprendizagem dos alunos como: aprendizado passivo e a falta 

de diálogo. 

A opinião dos professores, onde demos foco nesta pesquisa 

juntamente com o ensino de área de figuras planas nos permitiu fazer este 

diagnóstico sobre as dificuldades encontradas pelos alunos em aprender área de 

figuras planas e podemos perceber a importância dada pelos alunos as imagens 

como complemento dos problemas propostos, nos permitindo concluir que os 

alunos sentem-se mais seguros em resolver problemas desse tipo, quando este é 

subsidiado por imagens para melhor compreensão do problema. Dentre as figuras 

o trapézio e o circulo são as figuras que os alunos sentem mais dificuldades em 

aprender. 

 

Esperamos que este diagnóstico das dificuldades dos alunos, segundo 

a opinião dos professores, em aprender área de figuras planas contribua para a 

prática dos professores em sala de aula, uma vez que, está traçado onde os 

alunos sentem mais dificuldades de aprendizagem com relação a área de figuras 

planas, cabe agora aos professores proporcionarem novas estratégias que 

venham amenizar essas dificuldades dos alunos, propondo atividades mais 

direcionadas para suas dificuldades. 

 

Considerando que o foco de nossa pesquisa foi a opinião dos 

professores a cerca das dificuldades dos alunos com relação a aprendizagem de 

área de figuras planas, pesquisas futuras podem pensar na necessidade de 

verificar junto aos docentes as dificuldades de aprendizagem dos alunos com 
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relação a outros conteúdos de matemática ou até mesmo passar a escutar os 

alunos sobre suas próprias dificuldades. 
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