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Resumo 

Perímetro e área são conceitos da geometria ensinados nos anos iniciais do ensino 

fundamental, mas inúmeras pesquisas como (FACCO, 2003; PAULO, 2012; ASSUMPÇÃO, 

2015) discutem como esses conceitos são abordados de forma superficial no qual os 

professores ainda abordam prioritariamente o caráter algébrico desses conceitos, elencando as 

operações desenvolvidas para encontrar o resultado de cada um. Partindo dessa perspectiva, 

buscamos integrar o geoplano virtual no processo de ensino e aprendizagem de perímetro e 

área sob a ótica dos registros de representação semiótica de Raymond Duval (2009). Para isto, 

seguimos uma abordagem qualitativa, com os instrumentos de coleta de dados sendo a 

observação direta e os próprios escritos dos alunos. Como resultados, obtemos que o geoplano 

virtual contribui para a realização das atividades de tratamento e conversão entre 

representações e estas contribuem significativamente para a construção do conceito do objeto 

matemático em estudo de forma mais geral. 
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Introdução 

Geometria ainda é o tema em que os alunos apresentam os piores desempenhos, isto 

justificasse pelo tratamento superficial dado pelos professores a esse tema, tendo em vista que 

durante muito tempo esse tema era abordado no final dos livros didáticos e poucos eram os 

professores que conseguiam cumprir a ementa a contento. 

Com isso, conteúdos como perímetro e área quando vistos de forma superficial, 

priorizando o caráter algébrico desses, desfavorece o amadurecimento matemático dos alunos, 

pois limita-se a visualizar os conteúdos como contas a serem desenvolvidas. A Base Nacional 

Curricular Comum orienta “analisar e representar mudanças que ocorrem no perímetro e na 

área de um quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, 
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para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a 

área” (BRASIL, 2017, p.299). Ilustra a necessidade de trabalhar a geometria sob a ótica dos 

registros de representação semiótica, pois essa teoria favorece o trabalho com diversos tipos 

de representação do mesmo objeto. 

Quando o aluno é exposto a uma situação problema que exige a mobilização de 

diferentes registros de representação o insucesso na aprendizagem de matemática aumenta 

consideravelmente, principalmente no caso em que as conversões requeridas nessa situação 

são conversões não congruentes. Por isso, alguns professores comumente optam por realizar 

um trabalho com registros de representação monofuncionais, principalmente o algébrico que é 

o mais algoritmizável, por apresentar uma forma confortável e garantir uma estrutura de 

ensino tradicional na reprodução e realização de exercícios conforme modelo. 

A Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Duval (2003), a qual nos 

oferece conceitos relacionados à construção do conhecimento matemático através do trânsito 

de diferentes registros, como por exemplo, o tratamento e a conversão de diferentes registros. 

Duval (2003) garante que quando o aluno consegue realizar essas duas atividades de maneira 

espontânea é quando de fato compreendeu o objeto matemático em estudo. 

Dessa forma, este trabalho busca identificar as contribuições do uso do geoplano 

virtual no processo de ensino e aprendizagem de perímetro e área sob a ótica dos registros de 

representação semiótica de Raymond Duval (2009). 

 

Os Registros de Representação Semiótica e a compreensão matemática  

O sucesso dos alunos ao trabalhar com registros de representação monofuncionais é 

atingido pela facilidade em realizar a atividade de tratamento do que a atividade de conversão, 

como por exemplo, ao trabalhar o conteúdo de sistema de equações, usualmente os 

professores optam pela apresentação dos métodos de resolução, o aditivo e o de substituição, 

desprezando acintosamente o gráfico dos sistemas e sua leitura. E esta visão da facilidade do 

trabalho com apenas um registro de representação é validado também na resolução de 

exercícios através dos métodos aditivos e de substituição de forma massiva, assim o processo 

de ensino de ensino e aprendizagem que tem como prioridade a realização de atividades de 

tratamento se torna inicialmente favorável tanto para alunos como para o professor, salvo os 

casos onde o professor ainda trabalhar situações problemas, mesmo que ainda sendo no nível 

de simples tradução. 
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Todavia, essa prática realizada por muitos professores afeta a compreensão em 

matemática dos alunos, pois limita a sua compreensão ao afastar o aluno dos outros tipos de 

registros de representação e com isso cresce as dificuldades em reconhecer o mesmo objeto 

matemático em dois ou mais registros de representação bem diferentes. Por isso, Duval (2003) 

salienta que a compreensão em matemática implica da capacidade de mudar de registro de 

representação, assim não se deve em nenhum momento confundir um objeto matemático com 

a sua representação. 

Ademais, na matemática o acesso a seus objetos só é possível através de suas 

representações semióticas. Diferente dos outros domínios de conhecimento, os objetos 

matemáticos não são estão disponíveis pela percepção ou através de instrumentos, como no 

caso da biologia com o microscópio, a física com o telescópio e etc, sendo assim, “o acesso 

aos objetos matemáticos passa necessariamente por representações semióticas” (DUVAL, 

2003, p.21).  

Ora, se o objeto matemático só é acessível por meio de suas representações semióticas 

e a compreensão em matemática necessita da mudança de registro, o atual modelo de ensino 

deve ser superado, pois é necessário que o aluno realize não apenas a atividade de tratamento, 

mas também a atividade de conversão com registros congruentes ou não congruentes para que 

não haja a confusão entre o objeto matemático e suas representações. 

Isto implica que todo registro de representação não possui o mesmo conteúdo, pelo 

contrário, cada registro de representação possui características, propriedades e aspectos 

diferentes, mas que são referentes ao mesmo objeto matemático. Logo, passar de um registro 

de representação para outro não é apenas mudar o modo de tratamento, mas torna possível o 

acesso ao objeto matemático de uma forma mais integral. 

É por isso que na compreensão em matemática, é preciso dispor de, ao menos, dois 

registros de representação diferentes, para não confundir o conteúdo de uma representação 

com o objeto matemático, pois essa confusão causa uma perda considerável da compreensão 

posteriormente. Por esse motivo, é a coordenação de registros que estabelece uma condição de 

acesso a compreensão em matemática, e não o inverso, o fechamento em um único registro de 

representação. 

Contudo, porque na prática dos professores ainda prevalece o tratamento algébrico, o 

motivo é a importância dada, do ponto de vista matemático, aos cálculos realizados pelos 

alunos e o predomínio da ideia de que resolver um exercício garante que o aluno aprendeu 

satisfatoriamente. 
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Diante do exposto, surge a como problema para o professor fazer o aluno aprender a 

reconhecer um objeto matemático por meio de diferentes representações em diversos tipos de 

registros. Visto que, essa condição possibilita que o aluno consiga modificar de forma 

apropriada um registro de representação de tal forma que facilite a resolução de uma 

determinada situação problema. 

Desse modo, para pesquisar os processos de aprendizagem de matemática é necessário 

levar em consideração no método escolhido os seguintes aspectos, tal qual aponta (Duval, 

2003): 

Duval (2003) ainda orienta que a utilização da atividade de conversão como um 

instrumento de análise pode ser surpreendente e até mesmo natural. Tudo isto, por motivo de 

ser enganosa a ideia de que todos os registros de representação de um mesmo objeto possuem 

o mesmo conteúdo ou ainda que seja possível perceber uns nos outros e as representações 

mentais pertinentes à atividade matemática são sempre representações semióticas 

interiorizadas quando existe a interação no tratamento de produção externa, pois externamente 

é possível controlar mais informações do que internamente. 

 

Metodologia 

Para essa pesquisa adotamos uma abordagem qualitativa, compreendida como Ludke; 

André (1986) caracterizada por uma coleta de dados direta na fonte através do pesquisador 

que tem contato com a situação pesquisada e os dados são descritivos, na qual há uma 

preocupação maior com o processo do que com o produto, para apresentar as concepções dos 

pesquisados. 

Os sujeitos de nossa pesquisa serão 25 alunos do 7º ano do ensino fundamental de uma 

escola da rede particular de ensino localizada na zona centro-oeste da cidade de Manaus, os 

alunos compõem a turma do 7º ano A do turno matutino, com idade entre 11 e 13 anos. O 

nível de ensino foi escolhido por considerarmos que na série anterior os alunos já estudaram e 

tiveram contato com o objeto matemático abordado em nossa sequência didática e nesse nível 

de ensino é importante os alunos construírem sólidos conhecimentos e assimilar bem os 

conceitos matemáticos que serão utilizados durante toda a vida acadêmica. 

Os materiais que utilizamos em nossa proposta foram: o geoplano virtual e a sequência 

didática para o ensino de perímetro e área de figuras planas, prioritariamente, quadrados e 

retângulos, sobre os materiais anteriormente destacados descrevemos a seguir. 
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O geoplano é um recurso didático que pode auxiliar o trabalho dos professores de 

matemática em vários conteúdos, desenvolvendo atividades geométricas e outros, existem 

geoplanos em forma retangular, quadrangular e circular, comumente o geoplano era 

construído numa tábua onde fixavam pregos em distancias igual, formando uma espécie de 

malha quadriculada e para formar as figuras são usadas ligas que são colocadas nos pregos.  

O geoplano que iremos utilizar é o geoplano virtual, disponível em: < um tabuleiro 

formados por pontos equidistantes em forma quadriculada, a ideia do geoplano é traçar linhas, 

figuras planas, calcular perímetros, áreas, teorema de Pick e outros. Este geoplano segue a 

ideia dos demais, no entanto, o que difere ele dos demais é a facilidade de acesso a qualquer 

computador com acesso à internet, em comparação com o feito em madeira, tornando o 

trabalho mais rápido e dinâmico. 

 

Imagem 01: Layout do geoplano virtual. 

Optamos por trabalhar com sequência didática que segundo Zabala (1998) é “um 

conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como 

pelos alunos” (ZABALA, 1998, p.18), acreditando que a organização de atividades em 

diferentes níveis contribui efetivamente na criação de um ambiente propicio para a 

aprendizagem do objeto matemático em estudo, pelo fato dos alunos se aproximarem do 

objeto de forma gradativa ao longo de determinado tempo de forma organizada. 

A sequência didática é composta por três atividades, sendo a primeira desenvolvida 

para o trabalho com perímetro e área de figuras planas, a segunda para o estudo de área de 

retângulos e a terceira para área de quadrados. A descrição de cada atividade e seus 

respectivos objetivos estão no Apêndice D. Todas as atividades que compõe a sequência 
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didática foram elaboradas a partir dos subsídios da Teoria dos Registros de Representação 

Semióticas de Duval (2003), ou seja, todas as atividades exigem a coordenação de diferentes 

registros de representações, sendo os desenhos feitos no geoplano virtual um deles, tudo isso 

para que o aluno tenha uma boa compreensão do objeto matemático em estudo. 

Em nossa pesquisa, também iremos utilizar dois testes, um teste inicial e outro final, 

esses testes podem ser considerados componentes da sequência didática, podendo o primeiro 

ser utilizado como diagnóstico da turma que irá delimitar e direcionar as ações posteriores do 

professor e o teste final, como um método de avaliar o conhecimento construído dos alunos, 

tendo em vista que, em nenhum momento estaremos tratando apenas de resoluções de 

questões e exercícios algébricos, mas também a interpretação e escrita das relações dos 

registros de representações que os alunos desenvolveram durante a construção de conceitos 

dos objetos matemáticos em estudo. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

As atividades da sequência didática permitiram que os alunos realizassem as 

atividades de tratamento e conversão dos registros algébrico, gráfico, geométrico e na língua 

natural dos objetos matemáticos de perímetro e área. Com isso, os alunos conseguiram 

visualizar esses objetos matemáticos de forma integral e perceberam que anteriormente a 

visão sobre esses objetos foi superficial e limitado ao registro algébrico. 

Ao final de cada atividade da sequência didática desenvolvida os alunos puderam 

avaliar e descrever o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido, a intenção é trazer a 

fala dos alunos a respeito da prática desenvolvida. 

A sequência didática possibilitou ver o objeto matemático que já tinha sido estudado 

anteriormente de maneira diferenciada e o uso do computador com o geoplano virtual ao 

mesmo tempo em que motivou e aguçou a curiosidade dos alunos, facilitou o 

desenvolvimento das atividades, pois construir as figuras geométricas a mão livre iria custar 

mais tempo e a sequência se tornaria mais longa. 

 
Imagem 02: Relato de um alun(a) o sobre a metodologia utilizada. 

Os alunos também destacaram a interação mais efetiva durante toda a sequência 

didática, a cooperação entre os alunos e o professor facilitou para tirar duvidas e criar um 
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ambiente colaborativo de aprendizagem. Comumente, durante as aulas de matemática os 

alunos sentem-se apreensivos e com o processo desenvolvido o ambiente tornou-se 

harmônico. 

 
Imagem 03: Relato de um alun(a) o sobre a metodologia utilizada. 

 

A respeito das atividades os alunos gostaram da possibilidade de criar figuras, pois 

quando o conteúdo é visto em sala de aula o professor já fornece as figuras prontas assim 

como o próprio livro didático, permitir que o aluno crie figuras faz o tornar protagonista da 

aula e também exercita sua criatividade, não permitindo que o aluno seja um mero reprodutor 

de informações pré-estabelecidas. 

 
Imagem 04: Relato de um alun(a) o sobre a metodologia utilizada. 

 

Porém, alguns alunos ainda preferem o método convencional de ensino, pois o 

consideram mais fácil e mais confortável para aprenderem, como o(a) aluno(a) a seguir 

destacou que com o uso do geoplano os alunos tiveram que lidar com a dificuldade de 

manusear o computador e também o software do geoplano e isso no início gerou certa 

dificuldade. 

 
Imagem 05: Relato de um alun(a) o sobre a metodologia utilizada. 
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Como o conteúdo de área e perímetro é bastante abordado desde o ensino fundamental 

no 4º e 5º ano, alguns alunos consideraram que com o uso do geoplano eles puderam aprender 

de verdade esse conteúdo e compreender por completo o que é perímetro e o que é a área de 

uma figura plana. 

 
Imagem 06: Relato de um alun(a) o sobre a metodologia utilizada. 

 

Dessa forma, os resultados foram satisfatório mesmo com alguns alunos apresentando 

resistência em ter um processo de ensino e aprendizagem que foge do tradicional conhecido 

do cópia, responde e corrige. Ao trabalho com os Registros de Representação Semiótica e 

com o Geoplano Virtual o professor deve se preparar para ter um processo de ensino e 

aprendizagem no qual o aluno se torna ativo durante todo o processo e constrói o seu próprio 

conhecimento a respeito do objeto matemático em estudo. 

 

Considerações Finais 

Com o desenvolvimento do projeto percebemos que os alunos conseguiram responder 

as atividades de forma satisfatória, no entanto, no início da sequência didática as principais 

dificuldades foram maiores pelo fato dos alunos não estarem acostumados a desenvolver 

atividades que tinham que relacionar as representações dos conteúdos. Porém, com o 

desenvolvimento do projeto percebemos que os alunos foram favorecidos no que tange a 

possibilidade de articular diferentes tipos de representações do mesmo conteúdo, pois podiam 

responder as atividades propostas de diversas formas e com isso verificar se a resposta estava 

correta, fazer o aluno pensar em estratégias para solucionar determinado problema o fez 

amadurecer em relação ao conteúdo estudado. 
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Através da coordenação de diferentes registros do mesmo objeto matemático, os 

alunos puderam aprimorar as capacidades gerais de visualização, interpretação e raciocínio, 

pois não fixaram o conceito de área e perímetro apenas as operações de adição e 

multiplicação, mas conseguiram vislumbrar outras possibilidades. 

Nesse contexto, o professor assume o papel de mediador do conhecimento, mas cabe 

ao aluno a decisão de estratégias a serem seguidas. Nesse sentido, o aluno tornasse ativo no 

processo de ensino e aprendizagem e é o principal responsável por sua aprendizagem e o 

professor é apenas o facilitador, sem fornecer respostas prontas, mas assumindo o papel de 

instigar a curiosidade e o desenrolar de toda a atividade proposta. 

No que tange a ferramenta utilizada, o geoplano virtual, verificamos um alto nível de 

potencialidade dessa ferramenta para o trabalho de conceitos geométricos no ensino 

fundamental, tornando-se um recurso didático importante para a prática docente. Salientamos 

que o uso dessa sequência didática pode ser feito em uma turma do 6º ano do ensino 

fundamental também e percebemos a potencialidade de aumentar a sequência didática para as 

outras figuras planas. Com a finalização do projeto, observamos o aprimoramento e o 

desenvolvimento das capacidades gerais de visualização, raciocínio e interpretação a respeito 

do objeto matemático. 

No que diz respeito a experiência profissional a sequência didática possibilitou a 

reflexão da prática docente desenvolvida durante esses anos, fazendo o professor pensar e 

refletir sobre a sua ação, buscando colocar sempre o aluno como sujeito ativo do processo de 

ensino e aprendizagem. 
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