
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E 

ENSINO DE FÍSICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thaís Vendruscolo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE ERROS NA RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DA OBMEP: 

UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA COMO 

RECURSO DIDÁTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS, Brasil 

 2019 



 

 Thaís Vendruscolo   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE ERROS NA RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DA OBMEP: UMA 

PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA COMO RECURSO DIDÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática e Ensino 

de Física, da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Educação 

Matemática e Ensino de Física.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Sandra Eliza Vielmo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS, Brasil 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente, a Deus, pela saúde e pela vida, por me amparar e guiar em 

todos os momentos; 

À minha família, principalmente aos meus pais, ao meu irmão e ao meu namorado, que 

mesmo longe sempre me apoiaram e me incentivaram na minha trajetória, por todos os 

momentos de rezas, fé, confiança e palavras de apoio durante essa caminhada;  

Aos meus amigos, pelo grande incentivo e amizade, os quais me motivaram em vários 

momentos e sempre estavam torcendo por mim;  

À professora Sandra, pelas orientações, preocupações, contribuições e ensinamentos 

durante a realização deste trabalho;  

À escola e aos alunos que aceitaram participar da pesquisa e se envolveram ao máximo 

para o desenvolvimento da mesma;  

Aos professores do Programa de Pós-Graduação de Educação Matemática e Ensino de 

Física pelos ensinamentos e apoio. Aos colegas, pelos incentivos, o convívio e os momentos de 

descontração durante esse tempo; e 

 Aos professores da banca examinadora que aceitaram fazer parte desta caminhada, 

colaborando com sugestões para melhorar o trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 
Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física  

Universidade Federal de Santa Maria 

 

ANÁLISE DE ERROS NA RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DA OBMEP: 

UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA COMO 

RECURSO DIDÁTICO 
 

 

 AUTORA: Thaís Vendruscolo 

ORIENTADORA: Sandra Eliza Vielmo 

 

 

Esta dissertação tem a seguinte questão norteadora: Quais as contribuições da análise de erros 

e do GeoGebra para a apropriação/diferenciação das grandezas perímetro e área? Para 

responder o questionamento, inicialmente foi realizada uma análise de erros cometidos por 

alunos nas resoluções de questões da OBMEP adaptadas, segundo a classificação proposta por 

Radatz (1979). A partir da análise foram propostas estratégias de resolução de outras questões 

adaptadas da OBMEP com o auxílio software GeoGebra. A pesquisa foi realizada na Escola 

Estadual de Educação Básica João XXIII, do município de São João do Polêsine – RS e contou 

com a participação de doze alunos do 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Com base nas 

respostas dos questionários inicial e final, do quadro resumo e das análises das resoluções das 

questões, verificou-se que a análise de erros e o GeoGebra contribuíram no desenvolvimento 

da apropriação e diferenciação das grandezas perímetro e área no grupo de alunos.  
 

Palavras-chave: Perímetro. Área. Questões da OBMEP. Análise de erros. GeoGebra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 
Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física  

Universidade Federal de Santa Maria 

 

 

ERROR ANALYSIS OF OBMEP ISSUES RESOLUTION: A PROPOSAL 

TO USE GEOGEBRA AS A TEACHING RESOURCE 
   
 

 AUTHOR: Thaís Vendruscolo 

ADVISOR: Sandra Eliza Vielmo 

 

 

This dissertation has as its guiding question: What are the contributions of error analysis and 

GeoGebra to the appropriation / differentiation of the perimeter and area quantities? To answer 

the question, an analysis of errors made by students was initially performed on the resolutions 

of modified OBMEP questions, according to the classification proposed by Radatz (1979). 

From the analysis, strategies were proposed to solve other questions adapted from OBMEP with 

the support of GeoGebra software. The research was carried out at the João XXIII Basic 

Education State School, in the city of São João do Polêsine - RS and had the participation of 

twelve students from 7th, 8th and 9th grades of middle school. Based on the answers of the 

initial and final questionnaires, the summary table and the analysis of the question resolutions, 

it was found that the error analysis and GeoGebra contributed to the development of the 

appropriation and differentiation of the perimeter and area quantities in the group of students. 

 

Keywords: Perimeter. Area. OBMEP Issues. Error analysis. GeoGebra. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As reflexões e interesses da pesquisadora pelo tema abordado nessa pesquisa iniciaram 

durante a graduação em Matemática – Licenciatura, na Universidade Federal de Santa Maria -

UFSM, RS (2011 - 2015). Foi nesse período, também, que a pesquisadora teve o primeiro 

contato com os recursos tecnológicos, através da participação em projetos, entre eles, o projeto 

Desenvolvimento e validação de conteúdo educacional digital para o ensino de geometria 

plana, o qual abordava os conteúdos de Geometria Plana e o software GeoGebra1, os quais 

contribuíram para um maior interesse pelo assunto. 

Outro motivo está relacionado com as observações realizadas pela pesquisadora durante 

seus estágios e, principalmente, na sua atuação profissional como professora de Matemática no 

Ensino Fundamental e Médio, desde 2015. Durante esse tempo, pode observar que muitos 

alunos possuem dificuldades na disciplina de Matemática, em especial os conteúdos 

relacionados à geometria, como a diferenciação de perímetro e área. Além disso, apesar do 

incentivo para participarem da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP), constatou-se que a grande maioria dos alunos não possui interesse em realizar as 

provas. 

Dessa forma, a partir das inquietações da pesquisadora em relação as dificuldades 

apresentadas pelos alunos e da falta de interesse dos mesmos, busca-se uma proposta didática 

que possa contribuir para a aprendizagem de geometria, em específico, perímetro e área, 

associada as provas da OBMEP. A escolha dos conteúdos deu-se pelo fato de muitas vezes, 

serem trabalhados apenas com aplicações diretas de fórmulas, o que, como afirmam os PCN, 

podem ser facilmente esquecidas (BRASIL, 1998).  

Nesse sentido, é visível que a matemática, desde a antiguidade, desempenha um papel 

significativo na tomada de decisões e sob este aspecto, Moura (2011) destaca que o homem é 

movido por necessidades e que, muitas vezes, a matemática contribui para a solução destas. 

Também ressalta que existem saberes matemáticos específicos que são necessários para a 

sociedade, como por exemplo, medir, contar, calcular, jogar, localizar e explicar, os quais são 

conhecimentos básicos e vinculados a vida prática. Convergindo com essas ideias, Pinto (2000, 

p. 17) ressalta que “numa sociedade cada vez mais complexa e tecnicizada, saber matemática é 

uma necessidade fundamental.” 

 
1 Disponível em: https://www.geogebra.org/. Acesso em: 24 jul. 2018. 
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Logo, a disciplina de matemática, por ser considerada difícil por parte dos alunos, é alvo 

de grande preocupação devido ao rendimento escolar, pois continua sendo uma das que mais 

reprova no ambiente escolar. Essa situação, também, pode ser observada através dos dados 

obtidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep2) 

nas provas que avaliam o desempenho escolar dos alunos, como, por exemplo, o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). Essa insuficiência pode estar 

associada ao fato de que o ensino de matemática continua sendo apresentado de uma forma 

abstrata, apenas com a utilização de regras e memorização de fórmulas. Particularmente, em 

relação à geometria, os alunos apresentam dificuldades em relação ao seu aprendizado e, 

principalmente em fazer conexões desta área com a realidade. Muitas vezes, o professor não 

sabe como desenvolver esse conteúdo e justificativas para esta situação são várias. Uma delas 

pode estar relacionada com a metodologia adotada pelos professores ao ensinar os conteúdos 

de forma tradicional, não possibilitando o desenvolvimento de atitudes e capacidades 

intelectuais, que são fundamentais para despertar a curiosidade dos alunos e torná-los capazes 

de lidar com novas situações. 

Ainda, os erros cometidos pelos alunos na disciplina de matemática, seja em atividades 

extraclasse ou atividades avaliativas, apesar de uma série de explicações e exercícios dados pelo 

professor, são considerados inaceitáveis por grande parte deles. Além do mais, é comum as 

atividades serem avaliadas como certas ou erradas, sem a preocupação de investigar o “porquê” 

dos resultados, principalmente em relação aos erros.  

Nesse sentido, Cury (2006, p. 2) apresenta três tipos de avaliações: a diagnóstica, a 

formativa e a somativa, e destaca que “a avaliação formativa procura informações sobre o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, para adequá-lo às necessidades dos 

alunos”, contribuindo no acompanhamento da construção do conhecimento matemático, sendo 

uma forte aliada para a análise de erros. 

O ensinar e o aprender estão sendo desafiados, pois as tecnologias estão cada vez mais 

ao alcance do aluno e do professor. Para Allevato (2005) estudos apontam que o computador 

se mostrou um instrumento ao ser aliado às atividades de resolução de problemas que visam a 

construção de novos conhecimentos. A utilização de recursos no processo de ensino e 

aprendizagem pode possibilitar que o educador contemple as diferentes formas de 

 
2 Disponível em: <http://inep.gov.br/web/guest/inicio>. Acesso em: 18 out. 2017. 
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aprendizagem presentes entre seus educandos, enriquecendo este processo, além de despertar 

maior interesse em aprender. Nesse sentido, para Richit, Farias e Faria (2016): 

 

Entende-se que o uso da tecnologia no contexto escolar, além de ser fundamental para 

a formação do professor no cenário atual de educação, é também um estímulo para os 

alunos se descobrirem como parte integrante de uma sociedade que constantemente 

se transforma. (RICHIT; FARIAS; FARIA, 2016, p. 273) 

 

Atualmente, os educadores contam com diversos softwares educacionais que trabalham 

com conteúdos matemáticos de todos os níveis de ensino, possibilitando o enriquecimento de 

suas aulas. Um destes recursos que é bastante difundido atualmente é o GeoGebra, que reúne 

recursos de geometria, álgebra e cálculo, além de tabelas, gráficos, probabilidade e estatística.  

Segundo o Instituto São Paulo: GeoGebra, o software possui características que são de 

grande importância e inovação, como: 

• Gráficos, álgebra e tabelas estão interligados e possuem características 

dinâmicas; 

• Interface amigável, com vários recursos sofisticados; 

• Ferramenta de produção de aplicativos interativos em páginas WEB; 

• Disponível em vários idiomas para milhões de usuários em torno do mundo; 

• Software gratuito e de código aberto. 

 

O Instituto destaca que o software possibilita a investigação e a exploração de conteúdos 

matemáticos, com a finalidade de construção do conhecimento de alunos e professores, se 

apresentando como uma nova estratégia de ensino e aprendizagem. É notório que a visualização 

e o pensamento geométrico são processos que se complementam, possibilitando uma melhor 

compreensão direcionada e estruturada de diferentes conceitos matemáticos.  

Nesse sentido, Salazar e Almouloud (2015) ressaltam a importância dos Ambientes de 

Geometria Dinâmica (AGD) para o ensino de geometria, pois sua utilização favorece a 

visualização de objetos matemáticos, através das funções de arrastamento e manipulação, que 

permitem que se construam relações, sem que as propriedades iniciais sejam alteradas. A partir 

destas considerações, esta pesquisa busca responder o seguinte questionamento: Quais as 

contribuições da análise de erros e do GeoGebra para a apropriação/diferenciação das 

grandezas perímetro e área?  

Com o intuito de responder essa questão, a pesquisa tem por objetivo analisar as 

resoluções de algumas questões da OBMEP e a partir da análise de erros cometidos pelos 

sujeitos da pesquisa, propor estratégias de resolução com o auxílio do GeoGebra, a fim de 

verificar como a reconstrução geométrica de forma dinâmica colabora na compreensão dos 

conceitos de perímetro e área. E tem por objetivos específicos: 
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• Analisar as estratégias de resolução de algumas questões da OBMEP adaptadas 

que envolvem as grandezas perímetro e área, de alunos do Ensino Fundamental; 

• Analisar os erros cometidos pelos alunos nas resoluções, classificando-os; 

• A partir da análise de erros, propor estratégias de resolução de questões da 

OBMEP adaptadas com o auxílio do GeoGebra e verificar se a visualização propiciada 

contribui para a compreensão dos conceitos envolvidos; e  

• Verificar se as estratégias propostas neste trabalho contribuem para que os 

alunos percebam a diferenciação das grandezas perímetro e área. 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, onde no presente capítulo é 

apresentado o tema da pesquisa, a justificativa e problematização da escolha do mesmo, os 

objetivos e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 são descritas algumas pesquisas relacionadas à temática aqui abordada, o 

embasamento teórico dessa pesquisa, considerando as orientações e diretrizes oficiais relativas 

ao ensino de geometria, mais especialmente, as grandezas perímetro e área, a análise de erros e 

o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Educação. Já no capítulo 3, é 

realizado um breve relato sobre o funcionamento da OBMEP, dos procedimentos 

metodológicos empregados na pesquisa e, por fim, é apresentada a análise a priori das questões 

da OBMEP selecionadas.  

O capítulo 4 apresenta a descrição dos sujeitos da pesquisa e a coleta de dados, a análise do 

questionário inicial, a análise a posteriori das questões aplicadas, seguida de uma análise 

comparativa entre a primeira e segunda etapa da pesquisa, finalizando com a análise do 

questionário final. Por fim, o capítulo 5 é destinado às considerações finais da pesquisa e, após, 

são apresentadas as referências e os apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são descritas algumas pesquisas relacionadas ao tema deste trabalho e 

que forneceram subsídios para o desenvolvimento das etapas e respectivas atividades. Também 

são apresentados aspectos importantes que subsidiaram essa pesquisa, sob o ponto de vista do 

referencial teórico associado ao ensino de geometria, em particular as grandezas perímetro e 

área, bem como associados à análise de erros e ao uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na Educação. 

 

2.1 PESQUISAS RELACIONADAS 

 

A fim de identificar a existência de pesquisas relacionadas ao tema desta dissertação, a 

autora pesquisou no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES)3, utilizando as palavras-chave “perímetro e área”. Nesta 

busca, delimitando a área do conhecimento em Educação, Ensino, Ensino de Ciências e 

Matemática e Matemática, sem limitação do ano de produção, o repositório retornou vinte e 

duas dissertações e duas teses. A partir deste grupo, foram selecionadas pesquisas que mais se 

aproximavam ao objeto de estudo, ou seja, que envolvessem, além das grandezas perímetro e 

área, também a análise de erros e/ou GeoGebra, totalizando cinco dissertações de mestrado, 

como mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Dissertações relacionadas com o tema de pesquisa 

 

Autor Título Programa Universidade Ano 

José Paulo 

de 

Asevedo 

Machado 

A significação dos 

conceitos de perímetro e 

área, na ótica do 

pensamento reflexivo, 

trabalhando em ambientes 

de geometria dinâmica 

Mestrado 

Profissional em 

Educação 

Matemática 

Universidade 

Federal de Ouro 

Preto – MG  

2011 

Josiele 

Maria 

Fusiger 

Análise de erros no cálculo 

de perímetro e área de 

figuras planas no ensino 

médio 

Mestrado 

Profissionalizante 

em Ensino de Física 

e de Matemática 

Centro 

Universitário 

Franciscano de 

Santa Maria -RS 

2015 

Paula 

Gabrieli 

Perímetro e área: uma 

engenharia didática 

utilizando o GeoGebra sob 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação 

Universidade 

Federal de Santa 

Maria – RS 

2015 

 
3 Disponível em: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!. Acesso em: 20 fev. 2019. 
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Santos de 

Assumpção 

o olhar das representações 

semióticas 

Matemática e 

Ensino de Física 

Clarissa 

Coragem 

Ballejo 

Aprendizagem de 

conceitos de área e 

perímetro com o GeoGebra 

no 6º ano do ensino 

fundamental. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação em 

Ciências e 

Matemática 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul - 

RS 

2015 

Esmênia 

Furtado 

Parreira 

Ferreira 

A integração das 

tecnologias digitais ao 

ensino e aprendizagem de 

geometria no ensino 

fundamental – anos finais: 

uma proposta com foco no 

estudo de perímetro e área 

de figuras geométricas 

planas. 

Programa de 

Mestrado 

Profissional em 

Educação 

Matemática 

Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora – MG 

2016 

Fonte: Autora. 

 

A seguir, serão descritas, brevemente, as dissertações selecionadas pela autora. 

Machado (2011) teve por objetivo desenvolver atividades dinâmicas com o intuito de 

favorecer o pensamento reflexivo dos alunos, para que esses pudessem atribuir significados aos 

conceitos de perímetro e área, a partir da metodologia da observação participante. A pesquisa 

contou com a participação de 22 alunos, do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola 

estadual e aconteceu em três momentos: o primeiro em dezembro de 2009, com a observação 

de duas aulas práticas do 6º ano; o segundo em março e abril de 2010, onde foram realizadas 

atividades no GeoGebra com alunos do 7º ano; e o terceiro momento em abril e junho de 2010, 

onde foram aplicados um questionário sobre o perfil da turma, um pré-teste, atividades práticas, 

atividades com o GeoGebra e um pós-teste.  

Durante a pesquisa, o autor buscou estabelecer uma concepção para o pensamento 

reflexivo, segundo a teoria de John Dewey, destacando que a pesquisa como um todo, alcançou 

as fases do pensamento reflexivo. Ao final da aplicação da pesquisa, desenvolveu sete perguntas 

as quais exploraram a utilização do GeoGebra e a contextualização. Com a análise, o autor 

concluiu que os alunos, na sua grande maioria, gostaram de trabalhar com o software, 

destacando vantagens como: auxiliar na visualização, rapidez e facilidade na construção, o 

movimento das figuras através do seletor, entre outros. Como desvantagens, destacam as 

ferramentas para o cálculo direto de perímetro e área. Por fim, o autor destaca que os alunos 

obtiveram um crescimento na significação dos dois conceitos e salienta que o computador é 

viável no trabalho com a geometria, como um instrumento didático, despertando interesse na 

professora titular da turma. 
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Fusiger (2015) teve por objetivo analisar os erros cometidos pelos alunos do terceiro 

ano do Ensino Médio, no cálculo de perímetros e áreas de figuras planas, e buscou elaborar 

estratégias metodológicas para superar as dificuldades. Essa pesquisa, contou com a 

participação de 22 alunos, do Ensino Médio e 25 professores de Educação Básica. Inicialmente, 

os alunos realizaram um teste contendo cinco questões que foram adaptadas de vestibulares, 

sites e questões que aparecem frequentemente em livros didáticos. Após, foi realizada a análise 

de erros cometidos, onde a autora constatou a grande dificuldade dos alunos em conceitos 

geométricos, destacando que os erros mais comuns encontrados foram em termos algébricos 

(propriedade distributiva, resolução de equação do segundo grau), o uso incorreto das fórmulas 

de área e perímetro, além da dificuldade em visualizar os elementos que não são dados nas 

figuras. A partir dessa análise, a autora elaborou um questionário que foi aplicado em 

professores do município de Santa Maria e região, o qual tinha a finalidade de fornecer dados 

sobre a prática docente dos envolvidos e suas respectivas opiniões sobre os erros observados na 

pesquisa.  

A autora destacou que as respostas mais frequentes dos professores, em relação as 

possíveis causas dos erros cometidos pelos alunos, foram a falta de atenção e de interpretação 

das questões, além do pouco conhecimento dos mesmos. Com isso, a autora constatou a falta 

de questionamentos entre os professores sobre os erros cometidos pelos alunos, considerando 

que, na maioria das vezes, culpam os alunos, sem se preocupar em rever seus planejamentos, 

ou cogitar a possibilidade que essa carência de conteúdos ocorra desde o Ensino Fundamental. 

Também relatou que a maioria dos professores sugeriu o uso de objetos de aprendizagem. 

Assim, com o intuito de elaborar uma estratégia didática para sanar as dificuldades dos alunos, 

a autora construiu um objeto de aprendizagem, proporcionando assim um feedback dos 

envolvidos. Ao final da pesquisa, a autora destaca que mudou seu modo de pensar em relação 

aos erros cometidos pelos alunos, passando a considerá-los como um dado a ser analisado e de 

grande valia na construção do conhecimento do aluno. 

Assumpção (2015) teve por objetivo elaborar, aplicar e avaliar uma proposta didática 

com o uso de um ambiente dinâmico, a partir dos subsídios teóricos indicados pela teoria de 

registros de representação semiótica. Essa pesquisa contou com a participação de 30 alunos, de 

duas turmas do 7º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública do município de Toropi 

- RS. Inicialmente, os alunos realizaram uma sequência de atividades, distribuídas em três 

blocos, e construídas exclusivamente no software GeoGebra. Cada aluno pode ocupar um 

computador no laboratório de informática da escola, sendo que o tempo de realização da 

sequência foi de 22 horas/aulas e as respostas foram registradas em papel. Segundo a autora, ao 
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final de cada bloco eram feitas discussões sobre as atividades envolvidas e, ao final da aplicação 

da sequência didática, a autora realizou a análise dessas atividades, onde pode constatar 

resultados satisfatórios em relação aos conteúdos matemáticos envolvidos e a fundamentação 

teórica utilizada.  

A autora relata a grande participação e o entusiasmo dos alunos na realização das 

atividades, além do crescimento do conhecimento matemático dos envolvidos em relação aos 

conteúdos e ao próprio software utilizado. Acrescenta, ainda, que durante as atividades, os 

alunos tiveram a possibilidade de explorar as características de perímetro e área de polígonos, 

associados a cada registro (língua natural, figural e numérico). E, por fim, enfatiza que o reflexo 

do trabalho foi percebido no ano seguinte, uma vez que permaneceu sendo a professora desses 

alunos no 8º ano do Ensino Fundamental. Com isso, constatou a conexão, estabelecida pelos 

alunos entre a abordagem da pesquisa com os conteúdos em sala de aula, contribuindo no 

processo de reconfiguração de figuras planas, favorecendo a dedução das fórmulas do cálculo 

de área e perímetro.  

Ballejo (2015) teve por objetivo investigar de que forma o software GeoGebra pode 

auxiliar os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental a compreender os conceitos de 

perímetro e área de polígonos. Essa pesquisa contou com a participação de duas turmas do 6º 

ano do Ensino Fundamental, de uma escola particular de Porto Alegre, com 30 alunos em cada 

turma. Inicialmente, os alunos responderam dois questionários, o primeiro com a finalidade de 

obter informações gerais do grupo e o uso de tecnologias de informação e comunicação. O 

segundo estava relacionado aos conceitos prévios dos alunos em relação a geometria. A partir 

da análise do segundo questionário, a autora elaborou seis atividades para serem desenvolvidas 

com o uso do software GeoGebra, que em sua maioria, foram desenvolvidas em duplas ou trios 

de alunos. Cada atividade foi desenvolvida semanalmente, em períodos de cinquenta minutos 

e foram divididas da seguinte maneira: a primeira baseava-se em conhecer o GeoGebra, a 

segunda em construir desenhos no GeoGebra, a terceira em calcular os perímetros do quadrado 

e retângulo, a quarta em calcular as suas áreas, a quinta baseava-se em estudar perímetro e área 

e, por último, calcular perímetros e áreas de triângulo, losango e paralelogramo.  

Por fim, a autora selecionou cinco estudantes de cada turma, aleatoriamente, para 

responderem à pergunta: De que maneira o GeoGebra contribuiu na compreensão de conceitos 

de geometria? Ao final da aplicação, a autora realizou a análise dessas atividades, onde pode 

constatar a evolução dos alunos, gradativamente, durante as aulas, tanto em relação aos 

conteúdos envolvidos, como também ao software. A autora destaca que apesar de serem aulas 

diferenciadas, alguns alunos já estavam saturados da utilização do software, não sendo mais 
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uma novidade para eles. Em relação a pergunta final, a autora notou o gosto e o interesse dos 

alunos pelos recursos computacionais, quando os alunos relataram que o GeoGebra os auxiliou 

na compreensão e na rapidez do trabalho. E, por fim, a autora defende que o software contribuiu 

de forma positiva no processo de aprendizagem dos alunos, mas salienta que isso ocorreu 

devido uma junção de fatores. 

Ferreira (2016) teve por objetivo investigar como se dá a integração das tecnologias no 

ensino e aprendizagem de geometria, com foco no estudo de área e perímetro, além de explorar 

e apresentar aos professores uma possibilidade metodológica diferenciada. Essa pesquisa 

contou, inicialmente, com a participação de cinco escolas da rede municipal de Juiz de Fora, 

onde foram distribuídos questionários para os diretores, professores e turmas do 9º ano do 

Ensino Fundamental, com a finalidade de conhecer a realidade das escolas e o perfil das turmas, 

respectivamente.  

A partir da análise dos questionários, a autora destaca que as escolas, em sua maioria, 

são bem equipadas com laboratórios de informática e internet. Em relação aos alunos, destaca 

o pouco conhecimento em geometria e o grande interesse dos mesmos na integração das 

tecnologias nas aulas de geometria. Posteriormente, foi realizada uma sequência didática, que 

foi dividida em três grupos: duas atividades introdutórias, quatro atividades orientadas e quatro 

atividades autônomas, as quais foram analisadas a partir da Teoria Antropológica do Didático 

(TAD). Ao final da aplicação, a autora realizou uma análise minuciosa das atividades propostas 

e, de modo geral, concluiu que a utilização do GeoGebra rendeu resultados satisfatórios, tendo 

atingido o objetivo proposto e a eficiência no ensino e aprendizado de área e perímetro de 

figuras planas. 

 Baseando-se nas dissertações apresentadas, é perceptível perceber uma mudança 

significativa no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de geometria com a 

utilização da análise de erros e/ou a inserção do GeoGebra. Desta forma, corroborando com os 

trabalhos apresentados, a presente pesquisa possui o intuito de contribuir no processo de 

compreensão/diferenciação das grandezas perímetro e área, diferenciando-se das pesquisas 

analisadas, visto que utiliza a  análise de erros, com a finalidade de detectar os erros cometidos 

pelos alunos e, a partir disso, inserir o GeoGebra, com o objetivo de propor novas estratégias 

de resolução, auxiliando na visualização e compreensão das grandezas envolvidas.  

  

2.2 O ENSINO DE GEOMETRIA 
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A geometria como uma área da matemática está presente nas mais diferentes situações 

do cotidiano, conforme afirma Lorenzato (1995) 

 

[...] sem estudar Geometria as pessoas não desenvolvem o pensar geométrico ou o 

raciocínio visual e, sem essa habilidade, elas dificilmente conseguirão resolver as 

situações de vida que forem geometrizadas; também não poderão se utilizar da 

Geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de 

questões de outras áreas de conhecimento humano. (LORENZATO, 1995, p. 5)  

 

Além disso, orientações sobre o ensino de geometria estão presentes nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), mais especificamente nos blocos Espaço e 

Forma e Grandezas e Medidas. No primeiro bloco, os PCN destacam a importância dos 

conceitos matemáticos, pois “... 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. 52). Já o bloco associado às Grandezas e Medidas é 

caracterizado pela sua importância na sociedade devido ao seu caráter prático e utilitário nas 

mais diversas tarefas do cotidiano. Ainda relativo a esse bloco, atividades em que “... as noções 

de grandezas e medidas são exploradas proporcionam melhor compreensão de conceitos 

relativos ao espaço e às formas.” (BRASIL, 1998, p. 52).  

Ademais, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC para o Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2017), que objetiva fortalecer a equidade dos currículos escolares no país, descreve 

cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e 

Probabilidade e Estatística. Estas unidades temáticas, a partir de objetos de conhecimento, 

indicam as habilidades que devem ser desenvolvidas no decorrer do Ensino Fundamental. Em 

relação à unidade temática Geometria, a BNCC destaca que a mesma relaciona “conceitos e 

procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do 

conhecimento” e que o pensamento geométrico é essencial “para investigar propriedades, fazer 

conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes.” (BRASIL, 2017, p. 269). Em 

relação à unidade temática Grandezas e Medidas, a BNCC destaca que a mesma contribui para 

a “consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a 

construção do pensamento algébrico.” (BRASIL, 2017, p. 271)  

A partir desses documentos, fica explícito que a geometria é uma área da matemática 

muito importante, pois seu estudo favorece o desenvolvimento de habilidades visuais, do 

raciocínio geométrico e da argumentação lógica, além da aplicação na solução de problemas 

associados às diversas áreas do conhecimento humano. 
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Para Fainguelernt (1995), a geometria exerce um importante papel no ensino, pois 

possibilita ativar as estruturas mentais do aluno, contribuindo para a passagem de dados 

concretos e experimentais para os processos de abstração e generalização. Além de estabelecer 

conexões com outras áreas da matemática, a geometria é considerada “um campo fértil para o 

exercício de aprender a fazer e aprender a pensar” (FAINGUELERNT, 1995, p. 46), pois a 

intuição, o formalismo, a abstração e a dedução são constituintes de sua essência. 

Em relação aos diferentes ciclos do Ensino Fundamental, os PCN (BRASIL, 1998) 

destacam que nas séries iniciais do Ensino Fundamental, deve ocorrer uma maior preocupação 

em estabelecer o primeiro contato com as formas geométricas, bem como desenvolver a noção 

de posição relativa de um objeto no espaço. Já nas séries finais do Ensino Fundamental, o 

objetivo é desenvolver o pensamento geométrico e, para tanto são necessários questionamentos 

relacionados com as formas, com as possibilidades de ocupação do espaço e com a localização 

e deslocamento de objetos no espaço.  

Isto posto, identifica-se que o ensino de geometria no Ensino Fundamental é importante 

para a futura compreensão de conteúdos do Ensino Médio, como trigonometria, geometria 

espacial e analítica, entre outros. Além disso, a geometria promove o entendimento de 

diferentes conteúdos matemáticos, sendo um importante elemento de conexão da aritmética e 

álgebra, onde “conceitos, propriedades e questões aritméticas ou algébricas podem ser 

clarificados pela geometria, que realiza uma verdadeira tradução para o aprendiz” 

(LORENZATO, 1995, p.7). 

É perceptível que o desenvolvimento do pensamento geométrico está diretamente 

relacionado com a visualização do espaço e suas formas. Para Fainguelernt (1999) a 

visualização é a habilidade de perceber, representar, transformar, descobrir, gerar, comunicar, 

documentar e refletir sobre as informações visuais. Com isso, percebe-se que a visualização, 

não significa apenas avistar, mas sim produzir uma imagem mental. De acordo com Leivas 

(2009, p. 22), visualizar é “um processo de formar imagens mentais, com a finalidade de 

construir e comunicar determinado conceito matemático, com vistas a auxiliar na resolução de 

problemas analíticos ou geométricos”. O mesmo destaca a importância de trabalhar atividades 

por meio da visualização, por ser um instrumento fundamental para que ocorra a compreensão 

de objetos abstratos pelo aluno. 

Como afirma Lorenzato (1995, p. 5), “a Geometria está por toda parte, ..., mas é preciso 

conseguir enxergá-la”, por isso é importante que os professores se apropriem de metodologias 

alternativas e/ou de apoio no processo de ensino, de modo a tornar o ensino de geometria mais 

atrativo e garantir resultados satisfatórios na aprendizagem dos alunos. 
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Assim sendo, torna-se indiscutível a importância de estudar os conceitos geométricos. 

Para isso, a escola deve valorizar a realidade do aluno e suas vivências, transformando 

informação em conhecimento, valorizando a compreensão do que está sendo trabalhando. Além 

disso, o professor não deve apenas expor o conteúdo para o aluno com definições e fórmulas 

prontas, mas é de sua responsabilidade despertar o raciocínio lógico do aluno, trazendo 

significado ao conteúdo trabalhado. Ou seja, o ensino da geometria deve fazer sentido para o 

aluno, fazendo com que ele exponha suas ideias e perceba que aquele aprendizado será útil para 

situações futuras. A utilização de novas metodologias, como jogos, materiais, manipulações, 

programas de computadores, entre outros, podem tornar o ensino de geometria mais atrativo 

para os alunos, além de propiciar o processo de construção do conhecimento. 

 

2.2.1 Grandezas perímetro e área 

  

O estudo de grandezas geométricas, em especial perímetro e área, é de grande 

importância para a aprendizagem dos alunos e a aplicação dos conhecimentos adquiridos em 

diversos contextos.  

Nesse sentido Mauro (2007), salienta que, 

 

[...] no estudo de área e perímetro é necessário considerar três polos: o geométrico – 

que compreende as figuras geométricas e seu contorno; o numérico – que se refere às 

medidas das grandezas área e perímetro, composto por reais não-negativos e da 

grandeza relacionada às ideias de área e perímetro, constituindo-se nas propriedades 

das figuras geométricas e do seu contorno. E também, recomenda-se uma exploração 

de situações de comparação, produção e medidas na resolução de situações-problema, 

envolvendo muitas vezes as estimativas (MAURO, 2007, p. 277). 

 

Conforme os PCN (BRASIL, 1998) é bastante comum nos ambientes escolares, a 

confusão entre os conceitos de perímetro e área. Uma das possíveis causas pode estar 

relacionada ao fato de os conteúdos serem trabalhados apenas com a utilização de fórmulas, 

sem haver a real compreensão do significado destes conceitos. As dificuldades mais comuns 

apresentadas pelos alunos são considerar que, se figuras planas têm a mesma área, então terão 

o mesmo perímetro ou vice-versa, além de não associar que figuras não congruentes podem ter 

a mesma área. Outro equívoco frequente é pensar que se ocorre o aumento do perímetro de uma 

figura, então ocorrerá também o aumento de sua área. Além disso, os alunos confundem as 

fórmulas de perímetro e área, como por exemplo, para calcular o perímetro de um retângulo, 

realizam o produto das medidas de seus lados. 



21 

 

Nesse sentido, Lima e Bellemain (2010) destacam que, além de utilizar as fórmulas de 

perímetro e área em problemas matemáticos, é necessário que o aluno compreenda/estabeleça 

a relação entre essas grandezas. O autores salientam que “há muitos problemas que envolvem 

a área de figuras geométricas planas e nos quais não é necessário utilizar fórmulas”. (LIMA e 

BELLEMAIN, 2010, p.187). 

A seguir serão destacadas, de forma sucinta, as orientações dos PCN (BRASIL, 1998) 

e da BNCC (BRASIL, 2017), quanto às grandezas perímetro e área, objetos desta pesquisa. 

Segundo indicações dos PCN (BRASIL, 1998) para os anos finais do Ensino 

Fundamental (3º e 4º ciclos) no bloco Grandezas e Medidas deverão ser trabalhadas diferentes 

grandezas, entre elas perímetro e área, e explorados variados instrumentos de medidas. Ainda, 

destacam que “os conteúdos referentes a grandezas e medidas proporcionarão contextos para 

analisar a interdependência entre grandezas e expressá-la algebricamente”. (BRASIL, 1998, p. 

52) 

 Particularmente, em relação ao terceiro ciclo (6º e 7º anos), destaca-se o objetivo que 

visa ao desenvolvimento da competência métrica, que deverá ocorrer por meio da exploração 

de situações de aprendizagem que levem o aluno a “ampliar e construir noções de medida, pelo 

estudo de diferentes grandezas, a partir de sua utilização no contexto social ...”, além de 

“resolver problemas que envolvam diferentes grandezas, selecionando unidades de medida e 

instrumentos adequados à precisão requerida.” (BRASIL, 1998, p. 65). Quanto ao objetivo que 

visa o desenvolvimento do raciocínio, deverão ser propostas situações de aprendizagem que 

levem o aluno a “observar a variação de grandezas, estabelecendo relação entre elas e construir 

estratégias de solução para resolver situações que envolvam a proporcionalidade.” (BRASIL, 

1998, p. 65). 

 Quanto ao item Conceitos e Procedimentos, particularmente sobre perímetro e área, no 

bloco Espaço e Forma, os PCN destacam a “composição e decomposição de figuras planas,..., 

ampliação e redução de figuras planas segundo uma razão e identificação dos elementos que 

não se alteram (medidas de ângulos) e dos que se modificam (medidas dos lados, do perímetro 

e da área)” (BRASIL, 1998, p. 73). No bloco Grandezas e Medidas, os PCN destacam o 

reconhecimento das diferentes grandezas e da utilização dos diversos instrumentos de medição, 

além da: 

 

• 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) 
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Analogamente, em relação ao quarto ciclo (8º e 9º anos) destaca-se o objetivo de 

desenvolver a competência métrica, onde o aluno deve ser capaz de “ampliar e construir noções 

de medida,..., obter e utilizar fórmulas para cálculo da área de superfícies planas”. (BRASIL, 

1998, p. 82). Para alcançar os objetivos propostos, os PCN destacam que o estudo de Grandezas 

e Medidas é “outro articulador entre diversos conteúdos matemáticos, por proporcionar um 

vasto campo de problemas que permitem consolidar e ampliar a noção de número e possibilitar 

a aplicação de noções geométricas” (BRASIL, 1998, p. 85).  

Quanto ao item Conceitos e Procedimentos, particularmente sobre perímetro e área, no 

bloco Grandezas e Medidas, os PCN destacam:  

 

• Resolução de situações-problema envolvendo grandezas (capacidade, tempo, 

massa, temperatura) e as respectivas unidades de medida, fazendo conversões 

adequadas para efetuar cálculos e expressar resultados. 

• 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). (BRASIL, 

1998, p. 89) 

 

Um dos itens de grande importância presente nos PCN são as Orientações Didáticas 

referentes a estes dois ciclos. Neste item é ressaltada a confusão dos alunos em relação às noções 

de perímetro e área, associando, por exemplo, o fato de uma figura que tem a maior área, ter 

obrigatoriamente o maior perímetro, o que não é verdade. Além disso, destaca a ênfase no uso 

mecânico de fórmulas, as quais podem ser esquecidas facilmente. Como possível causa, os PCN 

ressaltam a carência da relação de perímetro e área de forma simultânea em situações-

problemas, isto é: 

  

[...] variando as situações propostas (comparar duas figuras que tenham perímetros 

iguais e áreas diferentes ou que tenham áreas iguais e perímetros diferentes; duas 

figuras de modo que uma tenha maior perímetro e menor área que a outra ou maior 

perímetro e maior área) e solicitando aos alunos que construam figuras em que essas 

situações possam ser observadas, cria-se a possibilidade para que compreendam os 

conceitos de área e perímetro de forma mais consistente. (BRASIL, 1998, p. 131) 

 

Da mesma forma, apresenta-se a BNCC (BRASIL, 2017) que propõe o estudo das 

relações métricas, na unidade temática Grandezas e Medidas, as quais possibilitam a integração 

com outras áreas do conhecimento. Em relação aos anos finais do Ensino Fundamental, destaca 

que:  
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[...] a expectativa é a de 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. (BRASIL, 2017, p. 271) 

 

 

 No Quadro 2 estão descritos os objetos de conhecimento e respectivas habilidades 

relacionados à unidade temática Grandezas e Medidas, associadas as grandezas perímetro e 

área. 

 

Quadro 2 – Unidade temática Grandezas e Medidas - BNCC 

 

Ano Objetos de Conhecimento Habilidades 

6º 

Problemas sobre medidas 

envolvendo grandezas como 

comprimento, massa, tempo, 

temperatura, área, capacidade e 

volume. 

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam as grandezas descritas, onde a 

área é associada a triângulos e retângulos.  

6º 

Perímetro de um quadrado como 

grandeza proporcional à medida do 

lado. 

(EF06MA29) Analisar e descrever mudanças 

que ocorrem no perímetro e na área de um 

quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, 

igualmente, as medidas de seus lados, para 

compreender que o perímetro é proporcional à 

medida do lado, o que não ocorre com a área. 

7º 

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. 

(EF07MA31) Estabelecer expressões de 

cálculo de área de triângulos e de 

quadriláteros. 

(EF07MA32) 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. 

8º 

Área de figuras planas. Área do 

círculo e comprimento de sua 

circunferência. 

(EF08MA19) 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: Adaptação da BNCC (BRASIL, 2017). 

 

No 9º ano, nenhuma das unidades temáticas destaca como objetos de conhecimento as 

grandezas perímetro e área, apesar da grandeza área estar implícita no cálculo do volume de 

prismas. Dessa forma, é possível perceber a importância da geometria, em especial as grandezas 

perímetro e área, destacadas nos PCN. Além disso, este documento ressalta breves orientações 

de como os conteúdos podem ser trabalhados e avaliados pelos professores. Em relação a 



24 

 

BNCC, é possível concluir que a mesma, apenas destaca competências e habilidades que devem 

ser adquiridas pelos alunos, ao final de cada ano do Ensino Fundamental, enfatizando a 

resolução de problemas que envolvam medidas com diferentes unidades, porém não trazendo 

orientações aos professores. 

 

 

2.3 ANÁLISE DE ERROS  

 

A avaliação, vista de forma geral, é uma prática indispensável no ambiente escolar e 

está presente no cotidiano de professores e alunos. No processo de ensino e aprendizagem, 

ainda é perceptível avaliações que apenas indiquem o certo e o errado, que apontam se o aluno 

está aprovado ou reprovado, servindo apenas para classificação.  

Pinto (2000) destaca que, em uma avaliação classificatória, o foco central é o acerto de 

questões, onde o professor não valoriza o erro cometido pelo aluno. No entanto, existe uma 

outra concepção de avaliação voltada para a formação do aluno, tendo como foco a sua 

aprendizagem com significado. Neste caso, o erro “passa a ser uma questão desafiadora que o 

aluno coloca ao professor – portanto, um elemento desencadeador de um amplo questionamento 

do ensino”. (PINTO, 2000, p.12) 

No âmbito escolar o erro é, na maioria das vezes, interpretado de forma negativa por 

parte dos professores, pois é, geralmente, relacionado a falhas e equívocos dos alunos. Apesar 

dos professores saberem que erros ocorrem no processo de ensino e aprendizagem, alguns não 

percebem que os mesmos podem ser usados para investigar como ocorreu o processo de 

aquisição do conhecimento ou a falha deste, por parte do aluno. 

Nesse sentido, Correia (2010) destaca que: 

 

Os erros envolvem processos de pensamento que precisam ser discutidos e não apenas 

uma resposta incorreta, algo falso a ser corrigido, esses erros são comumente 

observados no cotidiano da aprendizagem escolar. Todo raciocínio é lógico mesmo 

os que conduzem ao erro, e estes erros precisam ser compreendidos para serem 

superados. Muito vem sendo discutido acerca da questão da lógica do erro, pois isso 

nos dá indicações sobre o processo de aprendizagem de cada aluno. (CORREIA, 2010, 

p. 178) 

 

Ou seja, a produção escrita dos alunos pode ser considerada como uma poderosa 

ferramenta de análise, pois possibilita detectar as dificuldades apresentadas por eles, 

contribuindo para novas estratégias de ensino e nessa perspectiva Cury (2007) afirma que: 
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a análise das respostas, além de ser uma metodologia de pesquisa, pode ser, também, 

enfocada como metodologia de ensino, se for empregada em sala de aula, como 

“trampolim para a aprendizagem” (BORASI, 1995), partindo dos erros detectados e 

levando os alunos a questionar suas respostas, para construir o próprio conhecimento. 

(CURY, 2007, p. 15) 

 

Sob este viés, Cury (2007) destaca “a ideia de que o erro se constitui como um 

conhecimento, é um saber que o aluno possui, construído de alguma forma, e é necessário 

elaborar intervenções didáticas que desestabilizem as certezas, levando o estudante a um 

questionamento sobre suas respostas”. (CURY, 2007, p. 82)  

Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 55), “a observação do trabalho individual do aluno 

permite a análise de erros”. Destaca ainda, que quando o aluno não sabe resolver determinada 

atividade, o mesmo faz diversas tentativas para chegar ao objetivo proposto e durante esse 

processo, muitas vezes, o erro acaba sendo imprescindível, podendo ser um forte aliado para 

encontrar a solução. Com isso, cabe ao professor identificar os equívocos dos alunos, buscando 

um novo planejamento para auxiliá-los.  

Nesse contexto, surge a análise de erros com a finalidade de contribuir com os 

professores, fazendo com que eles percebam o raciocínio dos alunos. Para Cury (2007, p. 15), 

“analisar as produções é uma atividade que traz, para o professor e para os alunos, a 

possibilidade de entender, mais de perto, como se dá a apropriação do saber pelos estudantes”, 

ou seja, é importante que o erro seja visto como uma metodologia de ensino, a fim de contribuir 

no processo de construção do conhecimento do aluno, além de fazer com que ele questione suas 

respostas, gerando uma reflexão no seu processo de aprendizagem. 

 Assim, a análise de erros é uma metodologia que busca identificar as causas dos erros 

cometidos pelos alunos, a fim de auxiliar o professor a buscar novas alternativas e estratégias 

de ensino, com o intuito de melhorar a aprendizagem dos envolvidos. Entretanto, identificar as 

dificuldades do aluno e contemplar o erro como fator positivo no seu desenvolvimento não é 

uma tarefa fácil para os professores. Pinto (2000) destaca que o erro é algo presente no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e, reconhecer ao certo suas causas não é simples, 

levando em consideração “a multiplicidade de relações que perpassa o conhecimento trabalhado 

na sala de aula.” (PINTO, 2000, p. 22). Ainda, ressalta que se a finalidade for apenas verificar 

o resultado, a fim de averiguar “o nível de desempenho do aluno (em termos de certo ou errado), 

não é preciso refletir muito”. Contudo, quando se trata do erro como uma estratégia didática, 

“há toda uma complexidade a ser compreendida e ultrapassada na trajetória de sua 

‘desnaturalização’”. (PINTO, 2000, p. 22).  

Pinto (2000) destaca que: 
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Diferentemente das didáticas tradicionais, em que o erro servia, geralmente, como 

indicador de fracasso do aluno, nas novas teorias ele se apresenta como um reflexo do 

pensamento da criança, sendo percebido como manifestação positiva de grande valor 

pedagógico. (PINTO, 2000, p. 10) 

  

Sob essa perspectiva, De La Torre (2007, p. 10, grifo do autor) enfatiza que no processo 

de ensino e aprendizagem o erro é capaz de se tornar uma importante ferramenta didática, 

podendo aliar a teoria com a prática, passando de “uma pedagogia do êxito para uma didática 

do erro”. Ou seja, o erro deixa de ser um indicador de insucesso do aluno, onde o objetivo era 

o acerto, chegando aos resultados satisfatórios evitando os equívocos e, passa a ser uma 

estratégia de mudança no processo de ensino e aprendizagem. Com isso, o erro pode ser 

considerado construtivo para o conhecimento do aluno, pois “não há aprendizagem isenta de 

erros”. (DE LA TORRE, 2007, p. 27, grifo do autor) 

 A utilização dos erros dos alunos de forma reflexiva exige a interação de professores e 

alunos, ou seja, que ocorram discussões sobre erros em sala de aula, de modo a detectar os 

possíveis motivos que os levaram a cometê-los. Dessa forma, segundo Pinto (2000, p. 11) o 

erro se apresenta “como uma oportunidade didática para o professor organizar melhor seu 

ensino a fim de criar situações apropriadas para o aluno superar seus erros e apropriar-se dos 

conhecimentos necessários à sua cidadania”.  

 Ainda, Pinto (2000, p. 145) destaca “que o caráter construtivo do conhecimento só é 

concretizado quando há ação do sujeito, quando ele participa dessa construção de forma ativa”. 

Nesse sentido, salienta que o erro proporciona sentido concreto para o aluno somente quando 

for “observável” para ele, ou seja, ele está ciente de onde e por que errou, atribuindo um real 

significado ao seu erro.  

No entanto, o próprio autor enfatiza que o erro só se torna uma estratégia de mudança 

inovadora, se for constatado anteriormente pelo professor, provocando um conflito cognitivo, 

a fim de gerar discussões sobre as origens do erro. Para que isso ocorra, é necessário “uma série 

de mudanças em relação às decisões sobre o ensino e, especialmente, sobre a avaliação da 

aprendizagem do aluno.” (PINTO, 2000, p. 149). Ou seja, implica em reflexões e mudanças na 

prática pedagógica dos professores, com a finalidade de proporcionar um ensino eficaz, fazendo 

com que os alunos não só aprendam, mas também compreendam seus erros e, assim, consigam 

superá-los. 

Pinto (2000) destaca que: 
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[...] não se trata apenas de sancionar o erro, mas sobretudo de adotar outros tipos de 

intervenção, capazes de atingir todo o grupo-classe, tendo em vista o progresso do 

aluno e, consequentemente, a superação dos erros. Portanto, diagnosticar e corrigir os 

erros não é suficiente para a melhoria do ensino. Os erros contêm um potencial 

educativo que precisa ser bem mais explorado, não só pelos professores como também 

pelos próprios alunos. (PINTO, 2000, p. 151) 

 

Logo, para que o erro seja uma estratégia de mudança inovadora no processo de ensino 

e aprendizagem, é necessário que os professores e alunos entendam e compreendam o erro de 

modo construtivo para seu desenvolvimento, e não como um obstáculo, com o intuito de 

punição. Segundo Cury (2007) a análise de erros é uma tendência em Educação Matemática e 

destaca que: 

 

[...] as pesquisas sobre erros na aprendizagem de Matemática devem fazer parte do 

processo de formação dos futuros professores, pois, ao investigar erros, ao observar 

como os alunos resolvem um determinado problema, ao discutir as soluções com os 

estudantes, os licenciandos em Matemática estão refletindo sobre o processo de 

aprendizagem nessa disciplina e sobre as possíveis metodologias de ensino que vão 

implementar no início de suas práticas, podendo ajudar seus alunos logo que 

detectarem alguma dificuldade. (CURY, 2007, p 95) 

 

É possível encontrar diversos trabalhos relacionados a análise de erros, que classificam 

e/ou quantificam os erros, como também os que, além disso, os utilizam para rever estratégias 

metodológicas para o ensino. Pesquisas como De La Torre (2007) e Radatz (1979) propuseram 

classificações dos erros, as quais são utilizadas por outros pesquisadores. Esses preferem criar 

suas próprias classificações, baseadas em seus conhecimentos e no material coletado por meio 

das resoluções. 

Nesta pesquisa, a análise dos erros cometidos pelos alunos será efetivada segundo a 

classificação de erros de processamento de informações, proposta por Radatz (1979), que os 

classifica em: 

• Erros devido a linguagem (E1): relacionados à interpretação do problema e 

coleta de dados a partir do texto;  

• Erros devido a informações espaciais (E2): relacionados à interpretação do 

problema e coleta de dados a partir de figuras;  

• Erros devido a pré-requisitos (E3): relacionados a falta de conhecimentos 

prévios, como habilidades, fatos e conceitos;  

• Erros devido a rigidez de pensamento (E4): relacionados à insistência do aluno 

em permanecer no mesmo erro, fazendo associações incorretas; e 
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• Erros devido a estratégias irrelevantes (E5): relacionados ao aluno utilizar 

estratégias ou aplicações de regras inadequadas na resolução. 

Radatz destaca a dificuldade de descobrir as possíveis causas dos erros, pois podem 

estar próximas umas da outra. Além disso, salienta que “o mesmo problema pode originar erros 

de diferentes origens e o mesmo erro pode ser proveniente de diferentes processos de solução 

de problemas. Uma classificação e hierarquia precisa das causas dos erros parece impossível de 

ser realizada.” (RADATZ, 1979, p. 170, tradução nossa) 

 

2.4 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO  

 

Com o avanço das tecnologias, a utilização de recursos digitais no ambiente escolar, 

associados ao processo de ensino e aprendizagem possibilita que o professor contemple as 

diferentes formas de conhecimento presentes entre os alunos, enriquecendo esse processo, além 

de despertar maior interesse em aprender. Nesse sentido, para Rolkouski (2011) as tecnologias 

colaboram na organização do pensamento e são capazes de transformar exercícios tradicionais 

em problemas interessantes. Ainda, segundo os PCN, o uso desses recursos “pode ser um 

grande aliado do desenvolvimento cognitivo dos alunos, principalmente na medida em que 

possibilita o desenvolvimento de um trabalho que se adapta a distintos ritmos de aprendizagem 

e permite que o aluno aprenda com seus erros.” (BRASIL, 1998, p. 44). 

Segundo a BNCC, uma das competências da área de matemática é a utilização de 

ferramentas, como as tecnologias digitais, a fim de “modelar e resolver problemas cotidianos, 

sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.” (BRASIL, 2017, 

p. 265). Associados ao processo de ensino e aprendizagem de matemática existem diversos 

recursos tecnológicos disponíveis, que muitas vezes são pouco exploradas ou não aproveitadas 

adequadamente na prática pedagógica. Em relação a este aspecto, os PCN destacam que “em 

Matemática existem recursos que funcionam como ferramentas de visualização, ou seja, 

imagens que por si mesmas permitem compreensão ou demonstração de uma relação, 

regularidade ou propriedade”. (BRASIL, 1998, p.45)  

A visualização e o pensamento geométrico são processos que se complementam, 

possibilitando uma melhor compreensão direcionada e estruturada de diferentes conceitos 

matemáticos. Para Leivas (2013), a visualização é uma poderosa ferramenta na resolução de 

problemas, pois: 
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[...] a possibilidade de os alunos fazerem mudanças instantâneas em suas 

representações visuais acrescenta uma dimensão dinâmica na construção do 

conhecimento. As tecnologias computacionais e, particularmente, os softwares de 

Geometria Dinâmica, parecem estar despertando para uma nova forma de reconstruir 

os aspectos visuais da Geometria. As construções, em geral, não precisam ser refeitas, 

como no caso com régua, compasso e outros instrumentos, pois os softwares permitem 

reconstruções rápidas, sem perda daquilo que o estudante já realizou (LEIVAS, 2013, 

p. 1431)  

 

Nesse sentido, Giraldo, Caetano e Mattos (2012) afirmam que nas construções 

realizadas apenas com lápis e papel são usadas notações para apresentar as propriedades. No 

entanto, as construções realizadas por meio de um software de geometria dinâmica garantem a 

validade das propriedades e das relações matemáticas inseridas na construção da figura. Ainda, 

segundo esses autores, essas construções requerem um maior conhecimento matemático das 

figuras, podendo proporcionar dicas de “outras propriedades e relações dos objetos 

construídos”. (GIRALDO; CAETANO; MATTOS; 2012, p. 114).  

Considerando os diversos softwares educacionais disponíveis, destacam-se os de 

geometria dinâmica, que auxiliam os alunos em suas aulas, tornando-as mais dinâmicas e 

atrativas. Para os pesquisadores Gravina e Basso (2012)  

 

Os programas de geometria dinâmica, dentre eles o GeoGebra, são ferramentas que 

oferecem régua e compasso virtuais, permitindo a construção de figuras geométricas 

a partir das propriedades que as definem. São ambientes que concretizam a geometria 

euclidiana plana, e diferente daquilo que obtemos com lápis e papel e régua e 

compasso, pois com o mouse podemos manipular as figuras que estão na tela do 

computador, ao aplicar movimento em pontos que estão na construção. (GRAVINA; 

BASSO, 2012, p. 38) 

 

O GeoGebra desenvolvido por Markus Hohenwarter, da Universidade de Salzburg, é 

um software gratuito, de fácil utilização, de código aberto e disponível em vários idiomas. Este 

software foi desenvolvido para o ensino e aprendizagem de matemática nos vários níveis de 

ensino, reunindo diversos recursos e ferramentas totalmente dinâmicas, contribuindo para a 

elaboração de materiais didáticos. 

Segundo Beltrami (2016, p.80) “o software GeoGebra apresenta grandes atrativos que 

nos ajudam a compreender melhor problemas geométricos”, favorecendo os processos de 

visualização de objetos matemáticos, pois as funções de arrastamento e manipulação permitem 

que se construam relações, sem que suas propriedades sejam alteradas ou perdidas.  

Entretanto, somente o uso de tecnologias educacionais não garante a eficiência no 

processo de ensino e aprendizagem, requerendo do professor muito mais do que saber manusear 

os equipamentos. Para Brito e Purificação (2006, p. 47) “o professor deve conhecer as 
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potencialidades desses recursos, além de promover a aprendizagem de competências, 

procedimentos e atitudes por parte dos alunos”.  

Para Castro-Filho, Santos e Bittar  (2008, p.7) “inserir um novo instrumento em sala de 

aula implica mudanças pedagógicas, mudanças do ponto de vista da visão de ensino e de 

aprendizagem”, ou seja, o professor deve estar preparado e seguro para utilizar uma ferramenta 

tecnológica, pois terá que conhecer o recurso utilizado, além de dominar o conteúdo a ser 

trabalhado. 

É perceptível ainda as dificuldades e desafios enfrentados por alguns professores, 

ocasionada pela resistência em usar as tecnologias em sala de aula. Nesse sentido, Borba e 

Penteado (2016) destacam que essas dificuldades estão relacionadas ao medo de sair da zona 

de conforto, onde o professor tem o controle e o conhecimento das situações envolvidas em 

sala de aula, ou seja, “quase tudo é conhecido, previsível e controlável.” (BORBA; 

PENTEADO, 2016, p. 55). 

Desta forma, a utilização de tecnologias deve servir para o enriquecimento do ambiente 

educacional e contribuir para a construção do conhecimento do aluno. Contudo, para que isso 

ocorra é necessário que o professor domine os recursos utilizados e esteja preparado para 

possíveis imprevistos, contribuindo para um aprendizado com significado para o aluno.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo será apresentada uma breve descrição da Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas, contexto na qual foram selecionados os materiais utilizados 

para o desenvolvimento da pesquisa. Além disso, serão descritos os procedimentos 

metodológicos utilizados para a coleta dos dados e realizada uma análise a priori das questões 

da OBMEP selecionadas. 

 

3.1 OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

 

A OBMEP foi criada em 2005, pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) 

com a colaboração da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e realizada com recursos do 

Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC). Inicialmente, o público alvo eram alunos de escolas públicas do país, 

mas a partir do ano de 2017, as escolas privadas foram convidadas a participar. 

A OBMEP4 tem por objetivos principais: 

 

- Estimular e promover o estudo da Matemática; 

- Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um 

maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; 

- Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas 

científicas e tecnológicas; 

- Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para 

a sua valorização profissional; 

- Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, 

os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas; 

- Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.  

 

As provas são divididas em nível 1 (N1), destinadas a alunos do sexto e sétimo anos do 

Ensino Fundamental, nível 2 (N2), para alunos do oitavo e nono anos do Ensino Fundamental 

e nível 3 (N3), para alunos do Ensino Médio.  

Anualmente, a olimpíada é realizada em duas fases: na primeira fase, os alunos, inscritos 

pela própria escola, respondem vinte questões de múltipla escolha, as quais são diferenciadas 

por níveis. A correção é realizada pela escola, seguindo instruções e gabaritos enviados pela 

OBMEP e, aproximadamente, 5% dos alunos que obtiverem maior pontuação nesta fase, são 

classificados e realizam a prova da segunda fase. Essa é constituída por seis questões 

 
4 Disponível em: http://www.obmep.org.br/. Acesso em: 24 jul. 2018. 
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discursivas em cada nível, nas quais os alunos devem apresentar os cálculos, com intuito de 

explicar o raciocínio empregado em cada questão e item. A correção destas provas é realizada 

regionalmente pelas coordenações regionais da OBMEP. Posteriormente, as provas com nota 

igual ou superior as notas de corte, definidas nacionalmente, são enviadas para correção 

nacional e, a partir disso, definidos os premiados com medalhas de ouro, prata, bronze e menção 

honrosa. Além disso, professores de matemática, escolas públicas e privadas e secretarias 

municipais de educação, definidos a partir da premiação dos alunos, também são premiados. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para atingir os objetivos propostos, a presente pesquisa é considerada exploratória, pois 

visa proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito e possibilitando a 

construção de hipóteses (GIL, 2008). Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa assume a 

forma de um estudo de caso, pois envolve especificamente a análise dos objetos matemáticos 

perímetro e área e cujos sujeitos da pesquisa são um grupo de alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental de uma escola da rede pública. Segundo Ponte (2006), o estudo de caso visa 

conhecer uma entidade bem definida, tendo por objetivo compreender o “como” e os “porquês” 

dessa entidade e seus resultados não podem ser generalizados. 

Por fim, destaca-se que quanto à abordagem do problema, essa pesquisa classifica-se 

como qualitativa, onde o processo e seu significado são os focos principais de abordagem e os 

dados são analisados de forma descritiva. Segundo Minayo (1994) a pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares, trabalhando com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis.  

Para a análise dos resultados da pesquisa, os dados foram coletados a partir de um 

questionário inicial (Apêndice C), que teve como objetivo conhecer o grupo de alunos 

participantes; os relatórios manuscritos dos participantes com a resolução de questões da 

OBMEP, as quais foram divididas em duas etapas e um questionário final (Apêndice E), 

objetivando coletar as percepções dos alunos quanto ao desenvolvimento da pesquisa. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 
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A pesquisa foi desenvolvida com alunos do 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, da 

Escola Estadual de Educação Básica João XXIII, situada da cidade de São João do Polêsine, 

RS, no primeiro semestre de 2019. A pesquisadora atuava como professora titular da disciplina 

de matemática apenas da turma do 8º ano. Como os conteúdos perímetro e área ainda não 

haviam sido trabalhados no 6º ano, a pesquisadora optou por não incluí-los na pesquisa. 

A escola contém duas turmas de 7º ano, que estudam no período da tarde, juntamente 

com os Anos Iniciais e o 6º ano, uma turma de 8º e outra de 9º ano, que frequentam o período 

da manhã, juntamente com as turmas de Ensino Médio.  

 

3.4 QUESTÕES DA OBMEP: ANÁLISE A PRIORI 

 

Nesta seção será realizada uma análise a priori, entendida como um planejamento inicial 

das possíveis resoluções esperadas pelos sujeitos da pesquisa. Para esta análise foram 

selecionadas questões comuns às provas dos níveis N1 e N2 da OBMEP, que envolviam as 

grandezas perímetro e área. Constatou-se que poucas questões abordavam a grandeza perímetro 

e, desta forma, houve a necessidade de adaptá-las, de modo que pudesse haver também 

questionamentos a respeito desta grandeza.  A aplicação destas questões junto aos sujeitos da 

pesquisa ocorreu em duas etapas. Na primeira etapa, as questões foram resolvidas sem a 

utilização do software GeoGebra e na segunda, com a utilização do mesmo.  

 

3.4.1 Questões da primeira etapa 

 

A primeira etapa de aplicação é composta por três questões de geometria adaptadas da 

OBMEP. Essas questões têm como objetivo, analisar o conhecimento existente dos 

participantes, em relação às grandezas perímetro e área. 

 

QUESTÃO 1 (2013): Dafne tem muitas peças de plástico: 

quadrados amarelos de lado 3 𝑐𝑚, quadrados azuis de lado 4 𝑐𝑚 e 

triângulos retângulos verdes cujos lados menores medem 3 𝑐𝑚 e 

4 𝑐𝑚, como mostrado à direita. 

a) Com estas peças e sem sobreposição, ela forma figuras como, por exemplo, 

o hexágono à direita. Qual é o perímetro e a área deste hexágono?  
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b) Usando somente peças quadradas, Dafne formou a figura ao lado, com 

um buraco em seu interior.  

      Qual é o perímetro e a área do buraco?  

Qual é o perímetro e a área da figura hachurada? 

 

Objetivo da questão: analisar e reconhecer figuras geométricas conhecidas e, a partir destas 

perceber a composição e decomposição de novas figuras sem sobreposição, como proposto nos 

PCN (BRASIL, 1998) e na BNCC (BRASIL, 2017).  

 

Resoluções esperadas: 

Item a) Para calcular o perímetro do hexágono, espera-se que os alunos somem as medidas do 

seu contorno, obtendo 𝑃ℎ𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜 = 24 𝑐𝑚. Destaca-se neste cálculo a necessidade do Teorema 

de Pitágoras para determinar a hipotenusa, fato este que motivou a pesquisadora a não 

desenvolver a pesquisa com alunos do 6º ano, pois ainda não viram este conteúdo.  

Para calcular a área do hexágono é preciso decompor a figura em dois quadrados, um 

azul de 4 𝑐𝑚 e um amarelo com 3 𝑐𝑚 de lados, e dois triângulos verdes. Espera-se que os 

alunos lembrem as fórmulas necessárias e calculem separadamente suas áreas: 

𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜 = 𝑙2 = (3)2 = 9 𝑐𝑚² 

𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 𝑙2 = (4)2 = 16 𝑐𝑚² 

𝐴𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =
𝑏. ℎ

2
=

4.3

2
= 6 𝑐𝑚² 

Posteriormente, somando estes valores obtém-se a área do hexágono: 

𝐴ℎ𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜 = 9 + 16 + 2.6 = 37 𝑐𝑚² 

 

Item b) Para calcular o perímetro do buraco é preciso somar as medidas do seu contorno, 

obtendo 𝑃𝑏𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜 = 20 𝑐𝑚. 

Para calcular a área do buraco, podem ser considerados os seguintes casos: 

1º caso: Calcular a área total e diminuir a área da parte hachurada. 

A figura formada é um quadrado de lado 11 𝑐𝑚, com buraco em seu interior. Logo,  

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 121 𝑐𝑚². A parte hachurada é formada por quatro quadrados azuis de lado 4 𝑐𝑚 e 

quatro quadrados amarelos de lado 3 𝑐𝑚. As áreas destas figuras foram calculadas no item a) e 

espera-se que os alunos somem esses valores, obtendo a área da parte hachurada. 

𝐴ℎ𝑎𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 = 4. 𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑧𝑢𝑙 + 4. 𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜 = 4.16 + 4.9 = 100 𝑐𝑚² 
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 Logo, para a área do buraco, basta diminuir a área da parte hachurada da área total. 

𝐴𝑏𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜 = 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴ℎ𝑎𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 = 121 − 100 = 21 𝑐𝑚² 

 

2º caso: Decompor o buraco em figuras já conhecidas, podendo ser dois retângulos com 

medidas de base igual a 1 𝑐𝑚 e altura igual a 3 𝑐𝑚 e, outro retângulo de base igual a 3 𝑐𝑚 e 

altura de 5 𝑐𝑚. 

𝐴𝑑𝑜𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑡â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 = 2(𝑏𝑎𝑠𝑒. 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎) = 2(1.3) = 6 𝑐𝑚2 

𝐴 𝑟𝑒𝑡â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 𝑏𝑎𝑠𝑒. 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 3.5 = 15 𝑐𝑚² 

 

Agora, somando os resultados, obtém-se: 

𝐴𝑏𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜 = 𝐴𝑑𝑜𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑡â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝐴 𝑟𝑒𝑡â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 6 + 15 = 21 𝑐𝑚² 

 

3º caso: Decompor em figuras já conhecidas, sendo quatro retângulos de base igual a 3 𝑐𝑚 e 

altura igual a 1 𝑐𝑚 e um quadrado de lado 3 𝑐𝑚. Primeiro, calcular separadamente a área dos 

retângulos e do quadrado. 

4. 𝐴 𝑟𝑒𝑡â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 4(𝑏𝑎𝑠𝑒. 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎) = 4(3.1) = 12 𝑐𝑚² 

𝐴 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑙2 = 3² =  9 𝑐𝑚² 

 

Agora, somando os resultados, obtém-se: 

𝐴𝑏𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜 = 4. 𝐴 𝑟𝑒𝑡â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 + 𝐴 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 = 12 + 9 = 21 𝑐𝑚² 

 

Analogamente, para calcular o perímetro da figura hachurada, espera-se que os alunos 

somem os contornos externo e interno da figura, obtendo 

𝑃ℎ𝑎𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 = 20 𝑐𝑚 + 44 𝑐𝑚 = 64 𝑐𝑚 

 

A área da figura hachurada foi calculada no 1º caso, onde: 

𝐴ℎ𝑎𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 = 100𝑐𝑚² 
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QUESTÃO 2 (2015): Lucinha tem três folhas retangulares 

iguais, cujos lados medem 20 𝑐𝑚 e 30 𝑐𝑚, conforme figura ao 

lado.  

a) Qual o perímetro e a área de cada folha?  

 

b) Lucinha fez dois traços retos na primeira folha, um a 4 𝑐𝑚 da 

margem esquerda e outro a 7 𝑐𝑚 da margem superior, 

dividindo-a em quatro retângulos. Um desses retângulos tem 

a maior área. Qual é o valor dessa área?  

c) O retângulo de maior área do item b) também possui o maior 

perímetro? 

d) Ajude Lucinha a dividir a segunda folha em quadrados iguais, 

desenhando traços paralelos às margens, de modo que esses 

quadrados tenham a maior área possível.  

 

e) Lucinha pegou a terceira folha, amarela na frente e verde no verso, e fez duas dobras: a 

primeira a 8 cm da margem esquerda e a segunda a uma certa distância da margem inferior, 

de forma que o perímetro da região não coberta da folha (contorno da região amarela da 

última figura) fosse de 54 cm. Qual é a distância da segunda dobra à margem inferior? 

 

Objetivo da questão: identificar figuras planas e maximizar perímetro e área, além de verificar 

situações como indicadas no item c), propostas nos PCN (BRASIL, 1998).  

 

Resoluções esperadas:  

Item a) Para o cálculo do perímetro é necessário somar os lados do retângulo, obtendo: 

𝑃𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎 = 2(30 + 20) = 100 𝑐𝑚 

Para o cálculo da área: 

𝐴𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎 = 𝑏𝑎𝑠𝑒. 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 30.20 = 600 𝑐𝑚² 



37 

 

 

Item b) A folha foi dividida em quatro retângulos diferentes e são dadas as medidas do menor 

retângulo. Para o cálculo do retângulo de maior área, deve-se obter as medidas de seus lados. 

Como a folha tem medidas da base e altura, 30 𝑐𝑚 e 20 𝑐𝑚, respectivamente, tem-se: 

𝑏𝑎𝑠𝑒 = 30 − 4 = 26 𝑐𝑚 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 20 − 7 = 13 𝑐𝑚 

Assim, tendo as medidas dos seus lados, a área do maior retângulo será: 

𝐴𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑡â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 𝑏𝑎𝑠𝑒. 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 26.13 = 338 𝑐𝑚² 

 

Item c) A resposta esperada é sim, pois nesse caso, é possível observar pela figura que o 

retângulo de maior área, também possui o maior perímetro. No entanto, isso nem sempre 

acontece, como destaca os PCN (BRASIL, 1998) e que ocorrerá em outras questões aplicadas. 

 

Item d) É possível desenhar seis quadrados de 10 𝑐𝑚 de lado, ou seja, o máximo divisor 

comum entre os lados da folha retangular, que medem 30 𝑐𝑚 e 20 𝑐𝑚, como ilustra a Figura 

1. 

 

Fonte: autora. 

 

Item e) Considerando a primeira dobra à 8 𝑐𝑚 da margem esquerda, a base da nova região 

amarela será 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 30 − 2.8 = 14 𝑐𝑚.    

Agora, para determinar a distância da segunda dobra à margem inferior é necessário 

calcular a altura da região não coberta da folha. Como é dado que o perímetro da região amarela 

é 54 𝑐𝑚, descontando-se duas vezes a medida da base dessa região (54 − 2.14) resulta 26 𝑐𝑚, 

que dividido por dois, resulta em  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 13 𝑐𝑚 da nova região amarela. 

Figura 1 – Resolução do item d): Questão 2 – 1ª etapa 

 



38 

 

Como a altura inicial da folha é igual a 20 𝑐𝑚, diminuindo por 13 𝑐𝑚, obtém-se 7 𝑐𝑚 

do total da dobra. Entretanto, o mesmo deve ser dividido por dois, pois a altura da dobra é a 

metade, resultando em 3,5 𝑐𝑚 a distância da segunda dobra à margem inferior. 

 

QUESTÃO 3 (2016): A peça ilustrada ao lado é formada por quatro 

quadradinhos de 1 cm de lado. Observe que o perímetro desta peça, ou seja, a 

medida de seu contorno é de 10 cm.  

Roberto forma figuras juntando duas dessas peças, sem sobreposição e fazendo coincidir lados 

de quadradinhos. 

a) Roberto formou a figura ao lado. Qual o perímetro e a área desta 

figura?  

 

b) Ajude Roberto desenhando uma figura com perímetro igual a 12 𝑐𝑚 no quadriculado da 

esquerda e outra com perímetro igual a 18 𝑐𝑚 no quadriculado da direita. Calcule a área 

das figuras formadas. 

 

c) Comparando os valores das grandezas perímetro e área das figuras formadas no item b), o 

que você pode concluir? 

 

Objetivo da questão: observar que figuras com diferentes perímetros podem ter mesma área, 

sendo essa uma das situações propostas pelos PCN (BRASIL, 1998). 

 

Resoluções esperadas:  

Item a) Para calcular o perímetro da figura é preciso somar as medidas do seu contorno, 

obtendo: 

𝑃𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 = 16 𝑐𝑚 

Para calcular a área, basta contar a quantidade de quadrados que formam a figura, pois 

cada um possui 1 𝑐𝑚² de área, ou seja,  

𝐴𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 = 8 𝑐𝑚² 

 

Item b) Para formar uma figura com perímetro igual a 12 𝑐𝑚, o contorno deve conter doze 

lados de quadradinhos, pois cada uma das usada por Roberto tem dez lados de quadradinhos, 

então é preciso coincidir oito lados de quadradinhos. Portanto, pode-se apenas juntar peças 



39 

 

formando um retângulo, os quais diferem na posição das peças, como ilustra a Figura 2, todas 

com 𝐴 = 8 𝑐𝑚². 

 

 

Fonte: autora. 

 

Para formar uma figura com perímetro igual a 18 𝑐𝑚, o contorno deve conter dezoito 

lados de quadradinhos, sendo necessário coincidir dois lados de quadradinhos. Logo, é possível 

formar essa figura de diversos modos. Na Figura 3, são destacadas algumas das possíveis 

soluções, todas com 𝐴 = 8 𝑐𝑚². 

 

 

 

Fonte: autora. 

 

Item c) Espera-se que os alunos concluam que as figuras possuem perímetros diferentes e 

mesma área, ou seja, perímetros iguais a 12 𝑐𝑚 e 18 𝑐𝑚, mas a área será sempre 8 𝑐𝑚². 

 

Figura 2 – Possíveis resoluções para figuras com perímetro 12 cm: Questão 3 – 1ª etapa 

Figura 3 – Possíveis resoluções para figuras com perímetro 18 cm: Questão 3 – 1ª etapa 
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3.4.2 Questões da segunda etapa 

 

A segunda etapa de aplicação é composta por três questões de geometria da OBMEP 

adaptadas, que têm por objetivo analisar o conhecimento dos sujeitos da pesquisa, em relação 

aos conceitos geométricos perímetro e área, além da diferenciação dessas grandezas e a 

visualização propiciada pelo GeoGebra. As construções destas três questões estão 

disponibilizadas no repositório do GeoGebra Tube5, em um e-book intitulado “OBMEP: 

Perímetro e Área”, onde poderão ser acessadas e utilizadas pelos professores em sala de aula.  

 

QUESTÃO 1 (2006) Uma folha retangular de altura 10 cm e base 15 

cm foi cortada ao longo das linhas tracejadas AC e BD em quatro 

pedaços: dois triângulos iguais e dois polígonos iguais de cinco lados 

cada um, como na figura ao lado.   

Os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento e se 

encontram no centro do retângulo formando ângulos retos. 

a) Qual o perímetro da folha retangular (Pfolha)? 

b) Qual a área da folha retangular (Afolha)? 

c) Qual é o polígono formado pelos vértices A, B, C e D? 

d) Qual a área de um pedaço triangular? 

e) Qual a área de um pedaço de cinco lados?  

 

Com os quatro pedaços, podemos montar um quadrado com um 

buraco retangular, como na figura ao lado.  

f) Qual o perímetro do buraco (Pburaco)? 

g) Qual a área do buraco (Aburaco)? 

 

Considerando uma folha de altura 10 cm e base a, variando de 10 cm a 20 cm, e a 

construção apresentada no arquivo do GeoGebra, entregue pela pesquisadora, responda: 

h) Qual o valor da base a para que o perímetro e a área do buraco sejam iguais? 

i) Quais os valores da base a para que o perímetro do buraco seja menor que a área do buraco? 

j) Quais os valores da base a para que o perímetro do buraco seja maior que a área do buraco? 

 

 
5 Link das atividades: < https://www.geogebra.org/> 
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Objetivo da questão: Trabalhar a composição e decomposição de figuras planas e situações em 

que o perímetro e a área são iguais, uma maior que a outra ou vice-versa, destacadas nos PCN 

(BRASUL, 1998) e na BNCC (BRASIL, 2017). 

 

Resoluções esperadas: 

Para os itens a) até g) é proposto um momento de resolução somente com o lápis e papel. 

Item a) Para o cálculo do perímetro da folha retangular basta somar os seus lados, obtendo: 

𝑃𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎 = 50 𝑐𝑚 

 

Item b) Para o cálculo da área da folha retangular basta utilizar a fórmula:  

𝐴𝑟𝑒𝑡â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 𝑏𝑎𝑠𝑒. 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 15.10 = 150 𝑐𝑚² 

 

Item c) Espera-se que os alunos respondam que o polígono formado é um quadrado, pois pelo 

enunciado, os segmentos AC e BD possuem o mesmo comprimento e se encontram no centro 

formando ângulos retos.  

 

Item d) Para o cálculo da área de um pedaço triangular, os alunos devem utilizar a fórmula: 

𝐴𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =
𝑏𝑎𝑠𝑒. 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

2
 

Como o polígono formado é um quadrado, a base do triângulo é igual a 10 𝑐𝑚 e a altura 

é 5 𝑐𝑚, ou seja,   𝐴𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =
10.5

2
= 25 𝑐𝑚². 

 

Item e) Como a fórmula da área de um pedaço de cinco lados não é conhecida, os alunos 

deverão subtrair a área dos dois triângulos da área da folha, (item b)). Ou seja, 

𝐴𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎 − 2. 𝐴𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 150 − 2.25 = 100 𝑐𝑚2. 

Mas este resultado é a soma das áreas dos dois pedaços de cinco lados, portanto  

𝐴𝑝𝑒𝑑𝑎ç𝑜 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 =
100

2
= 50 𝑐𝑚². 

 

Item f) Para o cálculo do perímetro do buraco retangular, é preciso somar os seus lados. Pelo 

enunciado, sua altura é a mesma da folha retangular, ou seja, 10 𝑐𝑚 e sua base mede 5 𝑐𝑚, pois 

deve-se subtrair 2,5 𝑐𝑚 de cada lado na base dos dois triângulos. Assim,  

𝑃𝑏𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜 = 2.10 + 2.5 = 30 𝑐𝑚. 
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Item g) Para o cálculo da área do buraco retangular, é utilizada a relação:  

𝐴𝑏𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜 = 𝑏𝑎𝑠𝑒. 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 5 × 10 = 50 𝑐𝑚². 

 

Para a resolução dos itens h) a j) é proposto aos alunos um segundo momento com a 

utilização do arquivo do GeoGebra disponibilizado pela pesquisadora. Inicialmente, como 

indicado na Figura 4, os alunos poderão conferir seus resultados dos itens anteriores, clicando 

nas caixas de textos, mas não corrigir seus possíveis erros.  

 

 

        Fonte: autora. 
 

Item h) A fim de verificar para qual valor de a o perímetro e a área do buraco são iguais, é 

preciso que o aluno movimente o controle deslizante até os dois valores se igualarem, como 

ilustra a Figura 5.  

 

 

Figura 4 – Resultados dos itens anteriores: Questão 1 – 2ª etapa 
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        Fonte: autora  
 

Item i) A fim de verificar para quais valores de a o perímetro é menor que a área do buraco, é 

preciso que o aluno movimente o controle deslizante. Espera-se que os alunos utilizem a 

notação de intervalos, indicando 10 ≤ 𝑎 ≤ 17,5. Na Figura 6, pode-se observar uma das 

soluções. 

 

 

    Fonte: autora. 

 

Figura 6 – Possível resolução do item i): Questão 1 – 2ª etapa 

Figura 5 – Resolução do item h): Questão 1 – 2ª etapa 
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Item j) A fim de verificar para quais valores de a o perímetro é maior que a área do buraco, é 

preciso que o aluno movimente o controle deslizante. Espera-se que os alunos utilizem a 

notação de intervalos, indicando  17,5 < 𝑎 < 20. Na Figura 7, pode-se observar uma das 

soluções. 

 

                                                                                                                                                                          

      Fonte: autora. 

 

QUESTÃO 2 (2008) A figura ao lado representa o terreno de 

Dona Idalina. Esse terreno é dividido em duas partes por uma 

cerca, representada pelo segmento 𝐴𝐶.  A parte triangular 𝐴𝐵𝐶 

tem área igual a 120 𝑚², o lado 𝐵𝐶 mede 23,3 𝑚 e o lado 𝐴𝐸 

mede 14,2 𝑚.  

a) Qual a área do trapézio? 

b) Qual é o perímetro total do terreno (Pterreno)? 

c) Qual é a área total do terreno (Aterreno)? 

d) A partir do protocolo, entregue pela pesquisadora, construa o terreno de Dona Idalina no 

GeoGebra; 

 

Figura 7 – Possível resolução do item j): Questão 1 – 2ª etapa 
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e) Dona Idalina quer fazer uma nova cerca, representada pelo 

segmento 𝐴𝐹 na figura ao lado, de modo a dividir o terreno em duas 

partes de mesma área. Qual deve ser a medida do segmento 𝐶𝐹?  

f) O comprimento da nova cerca permanece o mesmo? Justifique. 

g) Após fazer a nova cerca, o que aconteceu com o perímetro e a área 

do terreno de Dona Idalina? Justifique. 

 

Objetivo da questão: analisar o comportamento de perímetro e áreas. Esse tipo de atividade é 

destacado na BNCC (BRASIL, 2017), onde uma das habilidades é resolver problemas com 

situações onde envolvam medidas de terrenos. 

 

Resoluções esperadas: 

Em um primeiro momento, é solicitada a resolução dos itens a) até c) somente com a 

utilização de lápis e papel. 

Item a) Para o cálculo da área do trapézio, é preciso utilizar a fórmula da área de um trapézio:  

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑝é𝑧𝑖𝑜 =
(𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟). 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

2
=

(20 + 10). 10

2
= 150 𝑚². 

 

Item b) Para o cálculo do perímetro do terreno, é preciso somar os seus contornos.  

Para determinar a medida AB da parte triangular do terreno, cuja área é 120 𝑚2, utiliza-

se a fórmula da área e tem-se  

120 =
20. 𝐴𝐵

2
   ⟹ 𝐴𝐵 = 12 𝑚² 

Assim, 

𝑃𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 12 + 23,3 + 10 + 10 + 14,2 = 69,5 𝑚. 

 

Item c) Para o cálculo da área do terreno, deve-se somar a área do triângulo, dada no enunciado, 

com a área do trapézio, calculada no item a), ou seja  

𝐴𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 𝐴𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 + 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑝é𝑧𝑖𝑜 = 120 + 150 = 270 𝑚². 

 

Item d) Espera-se que os alunos construam corretamente o terreno de Dona Idalina, seguindo 

os passos disponibilizados no protocolo (Apêndice D), conforme a Figura 8.  
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Fonte: autora. 

 

Neste momento, os alunos poderão conferir seus resultados nos itens anteriores, os quais 

foram resolvidos sem a utilização do GeoGebra, mas não deverão corrigir possíveis erros 

cometidos, a fim de que a pesquisadora tenha dados fidedignos para a análise. 

 

Item e) Para obter a medida do segmento 𝐶𝐹, os alunos irão movimentar o controle deslizante 

até encontrarem as áreas iguais das duas partes do terreno, onde 𝐶𝐹 = 1,5 𝑚, de acordo com a 

Figura 9. 

 

 

 

Fonte: autora. 

 

Figura 8 – Construção do terreno com os resultados dos itens a) a c): Questão 2 – 2ª etapa 

Figura 9 – Terreno dividido em duas partes de mesma área: Questão 2 – 2ª etapa 
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Item f) Espera-se que os alunos respondam não, pois conforme a área de 𝐴𝐵𝐶𝐹 aumenta, a 

nova cerca também aumenta. Além disso, eles terão disponível o GeoGebra, onde podem medir 

essa distância no próprio aplicativo e verificar o que acontece com a nova cerca. 

 

Item g) Espera-se que os alunos respondam que estas medidas não mudarão, pois o que está 

mudando é o tamanho/posição da cerca e não do terreno. Fato que pode ser visualizado 

conforme movimentam a cerca, ou seja, quando movimentam o ponto 𝐹, além das medidas do 

perímetro e área, no GeoGebra, que não mudam. 

 

QUESTÃO 3 (2012) Uma contaminação em um tabuleiro 5 × 5, formado por quadrados de 

1 𝑐𝑚 de lado, propaga-se em estágios de acordo com as seguintes regras: 

• Quadrados contaminados, indicados em cinza, permanecem contaminados no estágio 

seguinte; 

• Um quadrado não contaminado, indicado em branco, torna-se contaminado no estágio 

seguinte quando tem pelo menos dois lados comuns com quadrados contaminados; caso 

contrário, permanece não contaminado; 

• A contaminação acaba quando não é possível contaminar novos quadrados. 

 

a) Represente no arquivo do GeoGebra (Figura 10) o primeiro e segundo estágios de 

contaminação ilustrados nas figuras abaixo. 

 

Definimos o perímetro de contaminação de um estágio, como sendo a medida do contorno da 

região contaminada. Por exemplo, os perímetros de contaminação do primeiro e do segundo 

estágios são 𝑃1 = 24 𝑐𝑚 e 𝑃2 = 20 𝑐𝑚, indicados pelas linhas em destaque nas figuras do item 

a).  

Definimos a área de contaminação de um estágio, como sendo a soma das áreas dos quadrados 

contaminados. Por exemplo, as áreas de contaminação do primeiro e do segundo estágios são 

𝐴1 = 6 𝑐𝑚2 e 𝐴2 = 11 𝑐𝑚2, indicadas pelos quadrados cinza nas figuras do item a).   
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Represente no arquivo do GeoGebra, disponibilizado pela pesquisadora, o terceiro estágio de 

contaminação e responda: 

b) Qual é o perímetro de contaminação do terceiro estágio (P3)?  

c) Qual é a área de contaminação do terceiro estágio (A3)? 

 

Represente no arquivo do GeoGebra, disponibilizado pela pesquisadora, o último estágio de 

contaminação e responda: 

d) Qual é o perímetro de contaminação do último estágio (PU)?  

e) Qual é a área de contaminação do último estágio (AU)? 

 

Objetivo da questão: reconhecer o quadrado de medida unitária, trabalhar com malhas 

quadriculadas e comparar medidas de perímetro e área. Espera-se que os alunos observem que 

o perímetro do terceiro e do último estágio são iguais, mas suas áreas são diferentes, situações 

propostas nos PCN (BRASIL, 1998). 

 

Resoluções esperadas: 

Item a) Espera-se que os alunos construam corretamente a contaminação, seguindo as figuras 

disponibilizadas no enunciado e, após respondam as questões. 

 

Fonte: autora. 

 

Item b) Após realizar o proposto no item a), os alunos deverão seguir as regras de contaminação 

e realizar o terceiro estágio de contaminação. Feito isso, deverão calcular o perímetro de 

contaminação deste estágio, a saber 𝑃3 = 18 𝑐𝑚. 

Figura 10 – Arquivo do GeoGebra disponibilizado: Questão 3 – 2ª etapa 
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Item c) Para calcular a área de contaminação do terceiro estágio (Figura 11), deve-se 

multiplicar a quantidade de quadrados contaminados pela área de cada um, que é 1 𝑐𝑚2 de área. 

Ou seja, 𝐴3 = 14 𝑐𝑚². 

 

Figura 11 – Contaminação do terceiro estágio: Questão 3 – 2ª etapa 

 

Fonte: autora. 

 

Item d) Após realizar os itens b) e c), os alunos deverão seguir as regras de contaminação e 

contaminar até o último estágio possível. Feito isso, deverão calcular o perímetro de 

contaminação deste estágio, obtendo 𝑃𝑈 = 18 𝑐𝑚. 

 

Item e) Para calcular a área de contaminação do último estágio (Figura 12), deve-se multiplicar 

a quantidade de quadrados contaminados pela área de cada um que é 1 𝑐𝑚2, ou seja, 𝐴𝑈 =

20 𝑐𝑚². 
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Fonte: autora. 

 

  

Figura 12 – Contaminação do último estágio: Questão 3 – 2ª etapa 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente, a pesquisadora apresentou a pesquisa em cada turma, explicando 

detalhadamente como esta seria desenvolvida e convidou os alunos a participar. A princípio, a 

maioria dos alunos teve interesse em participar e quarenta e três termos de consentimento 

(APÊNDICE A) e assentimento (APÊNDICE B) foram entregues assinados para a 

pesquisadora. Destes, vinte e três alunos compareceram no primeiro encontro, dezesseis no 

segundo, treze no terceiro e doze no último encontro. A pesquisa foi realizada no contra turno 

das turmas participantes, com duração média de três horas cada encontro. 

A pesquisa ocorreu em quatro momentos. 

Primeiro momento:  compreendeu a aplicação do questionário inicial e a resolução de 

três questões da OBMEP adaptadas em dois encontros. No primeiro encontro, novamente, a 

pesquisadora explicou como ocorreria a pesquisa e os alunos responderam ao questionário 

inicial (APÊNDICE C) com perguntas fechadas, onde eram solicitadas informações como: 

idade, ano escolar, quais seus conhecimentos sobre as grandezas perímetro e área, dentre outras 

consideradas pertinentes. Após o preenchimento do questionário foi solicitado que os alunos 

resolvessem três questões da OBMEP adaptadas, que foram descritas no capítulo anterior. Este 

encontro aconteceu no dia 27 de março de 2019, com quatorze alunos do 8º e 9º anos. Numa 

visão geral da pesquisadora, foi complicado aplicar o questionário inicial e, posteriormente, as 

questões, pois havia conversa paralela e muitos alunos não lembravam os conceitos das 

grandezas perímetro e área. No dia 28 de março de 2019 foi realizado o primeiro encontro com 

alunos dos 7º anos, no qual compareceram nove alunos. Com esses participantes, a pesquisadora 

não teve problemas, pois todos colaboraram na realização das atividades propostas, apesar de 

muitos não se lembrarem dos conteúdos envolvidos.  

Em uma primeira análise, a pesquisadora não obteve dados suficientes para que pudesse 

realizar a análise de erros, pois os alunos, na grande maioria, não desenvolveram seus cálculos 

ou apenas colocaram respostas sem sentido. Dessa forma, foi decido fazer uma reaplicação das 

mesmas atividades.  

Assim, um novo encontro, nos dois turnos, ocorreu no dia 17 de abril de 2019, no qual 

a pesquisadora teve apoio e auxílio da orientadora. Inicialmente, foi realizada uma aula prática 

(Figura 13), na qual os alunos puderam medir o quadro branco e a sala de aula e, a partir dessas 

medições, obter os valores das grandezas perímetro e área. Além disso, a pesquisadora levou 
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encartes de lojas, onde os alunos escolheram pisos para revestir o chão da sala de aula e analisar 

o custo financeiro.  

 

Figura 13 – Momentos da aula prática. 

 

Fonte: arquivos da autora. 

  

Posteriormente, no mesmo encontro, os participantes refizeram as três questões iniciais. 

No geral, esse encontro foi mais tranquilo, pois a aula prática auxiliou os alunos a recordar as 

grandezas perímetro e área. 

 Segundo momento: compreendeu a análise do questionário inicial e dos erros nas 

resoluções das questões da OBMEP, classificando-os segundo a categorização proposta por 

Radatz (1979), que será detalhada na sequência, para cada questão. 

 Terceiro momento: compreendeu a resolução de questões da OBMEP com o auxílio do 

software GeoGebra e a aplicação do questionário final. A definição das questões aplicadas neste 

momento ocorreu a partir das percepções da pesquisadora quanto à caracterização dos erros nas 

resoluções das questões aplicadas no primeiro momento. No questionário final (APÊNDICE E) 

foi solicitado que os participantes registrarem suas percepções quanto a utilização do GeoGebra 

no processo de aprendizagem/diferenciação das grandezas perímetro e área. Esse momento 

ocorreu em dois encontros, um no dia 06 de junho de 2019 nos dois turnos, no qual a 

pesquisadora teve apoio e auxilio da orientadora e o outro no dia 13 de junho de 2019 (Figura 

14). O encontro do dia 06 de junho foi o mais longo, pois os alunos foram apresentados ao 

GeoGebra e foram realizadas duas questões, as quais foram entregues separadamente e ao final 
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de cada uma, foi solicitado que preenchessem um quadro resumo com as respostas de suas 

resoluções. O início foi tranquilo, mas ao final os alunos já estavam cansados e a finalização 

ficou para o quarto encontro. Este encontro transcorreu de forma mais tranquila, pois já 

conheciam um pouco do GeoGebra e foi aplicada apenas uma questão. Logo após foi 

preenchido o quadro resumo, relativo a esta questão e ao finalizar foi solicitado que os alunos 

respondessem o questionário final.  

 

Figura 14 - Momentos durante a segunda etapa de aplicação. 

 

 
Fonte: arquivos da autora. 

 

Quarto momento: compreendeu a análise das resoluções das questões da OBMEP 

aplicadas no terceiro momento e do questionário final, que serão apresentadas posteriormente.  

 

4.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

 A aplicação do questionário inicial (APENDICE C) teve por objetivo identificar o perfil 

dos alunos, como idade, ano que está cursando no Ensino Fundamental, seu gosto pela 

Matemática, seus conhecimentos sobre as grandezas perímetro e área, sua participação na 

OBMEP e a utilização de tecnologias pelos seus professores em aula.  
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Vinte e três alunos com idade entre onze e quinze anos responderam o questionário e 

verificou-se que nove estão cursando o 7º ano do Ensino Fundamental, sete estão no 8º ano e 

sete no 9º ano.  

Em relação a pergunta se gostam de Matemática, pode-se identificar, na Figura 15, que 

a maioria dos alunos não gostam muito da disciplina. 

 

Figura 15 – Gosto dos alunos pela Matemática 

   Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação aos conteúdos matemáticos de perímetro e área, foi solicitado que 

indicassem qual o nível de conhecimento que acreditam possuir e, a partir da Figura 16, 

percebe-se que a maioria acredita ter um bom conhecimento. 

 

Figura 16 – Conhecimento dos alunos sobre as grandezas perímetro e área 

              Fonte: dados da pesquisa. 

 

A quinta pergunta traz uma situação do cotidiano e questiona como os alunos 

calculariam o perímetro e área de um terreno retangular com medidas 𝑎 e 𝑏. A partir das 
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respostas, pode-se concluir que a maioria dos alunos não compreendem os conceitos das 

grandezas perímetro e área, fazendo confusões, como por exemplo, que perímetro e área são 

iguais, além das dificuldades de trabalhar com variáveis, contrariando de certa forma a opinião 

emitida por eles na pergunta anterior. 

A sexta pergunta questionou sobre a participação ou não dos alunos em alguma edição 

da OBMEP e qual a sua opinião sobre as questões, se houvessem participado. Todos os alunos 

participaram de alguma edição e a maioria considera as questões medianas quanto ao grau de 

dificuldade, destacando que as resoluções estão associadas mais a aplicação de raciocínio 

lógico.  

A sétima pergunta, relacionada com a anterior, tem a finalidade de verificar quantos já 

foram classificados para a segunda fase da OBMEP. Dos vinte e três participantes, nove já 

foram classificados em alguma edição da olimpíada. 

A última pergunta do questionário teve o intuito de verificar se o professor da disciplina 

de Matemática utiliza algum tipo de tecnologia durante as aulas e todos os alunos responderam 

que não. 

 

4.3 QUESTÕES DA OBMEP: ANÁLISE A POSTERIORI 

 

Apesar de terem sido analisados vinte e três questionários iniciais respondidos pelos 

alunos, nesta seção serão analisados apenas os registros escritos nas resoluções das questões da 

OBMEP dos doze alunos que participaram integralmente da pesquisa. A fim de manter o sigilo 

da identidade dos alunos, os mesmos foram identificados pela letra A, seguido pelos números 

7, 8 ou 9, dependendo do ano que frequentam no Ensino Fundamental e, por último, números 

de 1 a 6 para o 7º ano e de 1 a 3 para os alunos do 8º e 9º anos.  

Inicialmente, as respostas dos alunos em cada item das questões são distribuídas em 

correta, parcialmente correta, incorreta ou em branco e, posteriormente, a partir dos registros 

escritos serão analisados e classificados os erros, segundo a proposta de Radatz (1979).  

 

4.3.1 Questões da primeira etapa 

 

QUESTÃO 1 (2013): 

Esta questão compreendia dois itens e a distribuição das respostas está ilustrada na 

Figura 17.  
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     Fonte: dados da pesquisa. 

 

Item a): para o cálculo do perímetro do hexágono, havia a necessidade de determinar a 

hipotenusa do triângulo retângulo, e como nenhum dos alunos lembrava ou conhecia o Teorema 

de Pitágoras, a pesquisadora auxiliou indicando o valor. Assim, em relação ao cálculo do valor 

do perímetro, onze alunos acertaram e apenas o aluno A76 errou. Em relação ao valor da área 

do hexágono, apenas o aluno A92 acertou. Como o aluno A76 apenas escreveu valores 

aleatórios para o perímetro e a área sem justificativas, não se consegue inferir o tipo de erro 

associado. Analogamente para o aluno A71 em relação ao cálculo da área 

Erros devido aos pré-requisitos (E3) para o cálculo da área do hexágono: os alunos 

A72, A74, A81 e A83 tiveram o raciocínio correto, somando as áreas das quatro figuras. No 

entanto, para o cálculo da área do triângulo multiplicaram o valor da hipotenusa por ela mesma. 

Os alunos A75, A91 e A93 multiplicaram os três lados distintos 3, 4 e 5 do hexágono. O aluno 

A73 realizou a soma da área do quadrado de lado 4 𝑐𝑚,  com o perímetro do quadrado de lado 

3 𝑐𝑚 e com a área dos triângulos, onde esqueceu de dividir por dois, isto é, 16 𝑐𝑚2 + 12 𝑐𝑚 +

2.12 𝑐𝑚2 = 52 𝑐𝑚2. O aluno A82 somou as laterais de medida 3 𝑐𝑚 e 4 𝑐𝑚 e calculou a área 

de um quadrado de lado 7 𝑐𝑚.   

  

Item b): Para a análise dos resultados serão considerados separadamente o perímetro e área do 

buraco e posteriormente, estas medidas associadas a parte hachurada.  
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Figura 17 – Distribuição das respostas: Questão 1 – 1ª Etapa 
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Em relação ao buraco, somente os alunos A73, A82, A91 e A93 acertaram o perímetro 

e o aluno A73 acertou a área. Em relação aos erros, como os alunos A71, A72, A74, A75 e A92 

apenas escreveram valores aleatórios sem justificativas e o aluno A76 e A81, embora tenha 

escrito, não deu para entender a estratégia utilizada, não foi possível inferi-los.  

Erros devido à informações espaciais (E2) associados ao buraco: o aluno A83 teve o 

raciocínio correto para o cálculo do perímetro, mas adicionou os cantos apenas duas vezes, 

obtendo 4.3 𝑐𝑚 + 2.2 𝑐𝑚 = 12 𝑐𝑚 + 4 𝑐𝑚 = 16 𝑐𝑚. Já para a área, equivocadamente, 

multiplicou os dois valores anteriores 12 𝑐𝑚 e 4 𝑐𝑚. Os alunos A82 e A91 tiveram o raciocínio 

correto para o cálculo da área, mas esqueceram de descontar a área dos quatro cantos, os quais 

equivalem a 1 𝑐𝑚² cada.  

Quanto ao perímetro e área da parte hachurada, todos os alunos erraram o perímetro e 

somente o aluno A92 acertou a área. Em relação aos erros, como os alunos A71, A72, A74, 

A75 e A76 apenas escreveram valores aleatórios sem justificativas e, dessa forma, não foi 

possível classificar os erros cometidos. 

Erros devido à informações espaciais (E2) associados a parte hachurada: os alunos 

A73, A81, A82, A83, A91 e A93 erraram o perímetro, pois não adicionaram o contorno interno 

da figura e o aluno A92 não respondeu. Os alunos A82, A91 e A93 para determinar a área, 

calcularam a área total da figura e não descontaram a área do buraco. 

Erros devido aos pré-requisitos (E3) associados a parte hachurada: O aluno A73 errou 

o valor da área, pois calculou usando a soma dos perímetros dos quadrados de lado 3 𝑐𝑚, 

embora as áreas dos quadrados de lado 4 𝑐𝑚 estivesse correta. O aluno A81, no cálculo da área, 

somou os perímetros dos quadrados de lados 3 𝑐𝑚 𝑒 4 𝑐𝑚 e não as áreas de cada. 

No item a) desta questão, o erro mais frequente se refere ao cálculo da área do triângulo, 

o que implicou na área do hexágono. Em relação ao item b), o erro mais frequente se refere a 

obtenção de informações espaciais a partir da visualização das figuras geométricas e suas 

composições a partir de figuras já conhecidas. Esse fato fica explícito, pois a grande maioria 

dos alunos calculou o perímetro da parte hachurada sem considerar o contorno interno.  

 

QUESTÃO 2 (2015): 

Esta questão compreende cinco itens e a distribuição das respostas está ilustrada na 

Figura 18.  

Figura 18 – Distribuição das respostas: Questão 2 – 1ª Etapa 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Item a): Nove alunos acertaram os valores do perímetro e da área, o aluno A71 acertou somente 

o perímetro e escreveu o mesmo valor para a área, não apresentando cálculos e o aluno A76 

mostrou os cálculos corretos para a área e afirmou que o perímetro tem o mesmo valor. Como 

não houve justificativas para tais conclusões, não se consegue inferir qual o tipo de erro 

cometido pelos dois alunos. 

Erros devido aos pré-requisitos (E3): O aluno A72 calculou corretamente a área, 

multiplicando a base pela altura e obtendo 600 𝑐𝑚², mas continuou os cálculos e concluiu que 

o resultado é duas vezes esse valor, ou seja, 1200 𝑐𝑚². Desta forma, conclui-se que o aluno 

apresenta falta de compreensão da grandeza de área. 

 

Item b): Os alunos A73, A82, A83 obtiveram o valor correto da área, apresentando os cálculos, 

já o aluno A92 mostrou o valor correto, sem apresentar os cálculos. Os alunos A71 e A75 

indicaram valores incorretos para a área, e como não apresentaram cálculos, não se consegue 

inferir qual o tipo de erro cometido por eles.  

Erros devido à linguagem (E1): os alunos A76 e A81 cometeram erro de interpretação 

ao ler o enunciado, pois calcularam a área do menor retângulo ao invés do maior. Ainda, este 

erro pode ter ocorrido, pois a figura indicava apenas as medidas do menor retângulo, e de certa 

forma, poderia caracterizar também um erro devido às informações espaciais, mas de maneira 

mais fraca. 
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Erros devido às informações espaciais (E2): os alunos A74 e A91 erraram na obtenção 

das medidas dos lados do retângulo, apesar de na sequência apresentarem raciocínio correto ao 

calcular a área do retângulo.  

Erros devido aos pré-requisitos (E3): os alunos A72 e A93 tiveram o raciocínio correto 

na obtenção das medidas dos lados do retângulo, mas cometeram erros de cálculo ao realizar a 

multiplicação, demonstrando deficiência de habilidade na operação. 

 

Item c): Dez alunos responderam corretamente e o aluno A91 deixou em branco, o que se 

acredita ser por falta de atenção e o item ter passado despercebido, pois pela análise das suas 

resoluções, o aluno saberia responder corretamente. Já o aluno A76 colocou apenas um valor 

aleatório ao invés de responder sim ou não, e desta forma não se consegue inferir se houve 

algum tipo de erro associado. Após a análise deste item, percebe-se que ao formular a pergunta, 

esta ficou um tanto vaga, pois não foi solicitado que o aluno apresentasse uma justificativa para 

a sua resposta. 

 

Item d): Nove alunos acertaram este item, sendo que sete apenas indicaram as divisões na 

figura. O aluno A82 também indicou os cálculos para determinar o número de divisões em cada 

lado e o aluno A91 também escreveu as medidas dos lados.  

Erros devido aos pré-requisitos (E3): apesar dos alunos A76, A81 e A83 tentarem fazer 

o desenho na figura, não conseguiram conclui-la devido a falta de habilidades em operar com 

a divisão de medidas distintas que resultassem no mesmo valor. 

 

Item e): Não houve acertos. 

Erros devido à linguagem (E1) ou informações espaciais (E2): Todos os alunos, com 

exceção de A73, não conseguiram interpretar corretamente o texto ou retirar as informações a 

partir das figuras, pois praticamente não fizeram nada na questão. 

 Erros devido aos pré-requisitos (E3): inicialmente, o aluno A73 apresentou o raciocínio 

correto, onde na primeira dobra, descontou corretamente os 16 𝑐𝑚, obtendo a medida da base 

da região amarela igual a 14 𝑐𝑚. Como no enunciado é dado que o perímetro da região amarela 

é 54 𝑐𝑚, ele deveria calcular a altura dessa região. Ele realizou tentativas de associar valores 

até atingir o perímetro dado no enunciado, mas errou uma das somas e o resultado final. 

  

Nessa questão, destaca-se a dificuldade dos alunos em extrair as informações do texto 

ou da figura, além da falta de habilidade dos pré-requisitos. Ainda, destaca-se a dificuldade de 
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associação dos alunos com as unidades de medida de área, onde a maioria dos alunos usava a 

mesma unidade de perímetro. 

 

QUESTÃO 3 (2016): 

Esta questão compreende três itens e a distribuição das respostas está ilustrada na Figura 

19.  

 

 

             Fonte: dados da pesquisa. 

 

Item a): os alunos A72, A73, A74 e A92 acertaram o perímetro e a área, os alunos A81, A83, 

A91 e A93 acertaram somente o perímetro e o aluno A71 acertou somente a área, sendo que 

A71 e A93 não responderam nada sobre a outra grandeza. 

Erros devido à informações espaciais (E2): o aluno A82 teve o raciocínio correto para 

o cálculo do perímetro, mas errou na contagem do número de segmentos da figura. Para o 

cálculo da área, ele e o aluno A91 consideraram a figura como um retângulo.  

Os alunos A75 e A76 apenas apresentaram respostas erradas para as duas grandezas e o 

aluno A83 para a área, sem cálculos. Desta forma, não é possível concluir sobre o tipo de erro 

cometido.  

 

Item b): somente o aluno A74 desenhou corretamente as duas figuras e apresentou o cálculo 

das duas áreas. Os alunos A72, A73 e A83 acertaram somente a figura que possui perímetro de 

12 cm.  
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Erros devido à linguagem (E1): pelo fato da maioria dos alunos não terem interpretado 

corretamente as informações indicadas no texto, ocorreram respostas inesperadas de alunos que 

construíram as figuras com três ou mais peças com formato em L ou não, apesar destas duas 

exigências constarem no enunciado da questão.  

  

Item c): apenas o aluno A74 concluiu corretamente, escrevendo “que mesmo tendo o perímetro 

diferente a área é a mesma”. O aluno A73 escreveu “que nem sempre o perímetro é menor que 

a área”, que embora não fosse a conclusão esperada, é uma percepção do aluno que pode ser 

considerada no processo de aprendizagem. 

Erros devido à linguagem (E1): ao utilizar mais de duas peças na construção, a 

comparação solicitada neste item fica prejudicada, pois os alunos deveriam observar que, apesar 

dos perímetros das figuras formadas serem diferentes, elas possuíam a mesma área e isso ocorre 

somente se for usada a mesma quantidade de peças, pois cada quadrado possui 1 𝑐𝑚² de área. 

 

Na questão 3 percebe-se a grande dificuldade dos alunos em extrair informações do 

enunciado do problema e a falta de habilidade em formar figuras formadas por peças em malhas 

quadriculadas, apesar da situação simplificada desta peça ser formada por quadrados de 1 𝑐𝑚 

de lado e área 4 𝑐𝑚2.  

 

4.3.2 Questões da segunda etapa 

 

O enunciado de cada uma das três questões desta etapa foi entregue impressa para os 

alunos para que, inicialmente, resolvessem no papel. Posteriormente, a pesquisadora usou o 

projetor multimídia para expor as ferramentas do GeoGebra que os alunos iriam utilizar para a 

realização das atividades, visto que nenhum deles conhecia o aplicativo.  

 

QUESTÃO 1 (2006): 

Esta questão compreende dez itens e a distribuição das respostas está ilustrada na Figura 

20.  

Figura 20 – Distribuição das respostas: Questão 1 – 2ª Etapa 
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                      Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Itens a), b) e c): solicitava o perímetro da folha retangular, a área e o tipo de polígono formado 

pelos vértices A, B, C e D, respectivamente, onde todos os alunos acertaram. 

 

Item d): solicitava a área de um pedaço triangular da folha. 

Erros devido à informações espaciais (E2)/Erros devido aos pré-requisitos (E3): o 

aluno A73 utilizou uma estratégia equivocada para determinar a área do triângulo, pois dividiu 

a área da folha retangular por dois, quando deveria ter apenas aplicado a fórmula da área de um 

triângulo e, além disso, apresentou dificuldade em retirar os dados da figura.  

Os alunos A71 e A72 erraram e não apresentaram cálculos. O aluno A76 apagou as 

respostas erradas e copiou as corretas do arquivo do GeoGebra, o que foi solicitado pela 

pesquisadora para que não o fizessem. 

 

Item e): solicitava a área de um pedaço de cinco lados. 

Erros devido aos pré-requisitos (E3): o aluno A73 aplicou estratégia errada para 

calcular a área do pentágono, embora tenha apresentado o resultado correto.  

O aluno A71 errou e não apresentou cálculos. Os alunos A72 e A76 apagaram as suas 

respostas erradas e colocaram as corretas, a partir do arquivo do GeoGebra. 

  

Itens f) e g): solicitava o perímetro e a área do buraco. 
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Erros devido à informações espaciais (E2): Os alunos A72 e A74 não conseguiram 

obter corretamente as medidas do buraco e, com isso, erraram tanto o perímetro quanto a área. 

Eles deveriam analisar as medidas dadas no enunciado e na folha retangular. 

O aluno A71 não apresentou cálculos e o aluno A76 apagou as respostas erradas e 

copiou as corretas do arquivo do GeoGebra. 

 

Item h): solicitava o valor de a tal que o perímetro e a área do buraco fossem iguais.  

Erros devido aos pré-requisitos (E3): o aluno A73 colocou dois resultados, 𝑎 =

17,5 𝑐𝑚 que é o correto, e  𝑎 = 20 𝑐𝑚,  para o qual não existe buraco. Os alunos A76 e A93, 

ao invés de colocarem o valor de 𝑎, apresentam os valores do perímetro e área quando são 

iguais.  

 

Itens i) e j): solicitava os valores de a tais que o perímetro fosse menor ou maior que a área do 

buraco, respectivamente.  

Nestes itens os alunos apresentaram dificuldades quanto a definição de intervalos e a 

pesquisadora mostrou alguns exemplos, pois no momento da aplicação a mesma percebeu que 

os alunos ainda não haviam visto este conteúdo nos anos escolares que estudavam. 

Erros devido aos pré-requisitos (E3): em relação ao item i), o aluno A73 apresentou 

apenas os valores inteiros para 𝑎, tendo dificuldades em perceber que os números reais também 

faziam parte desse intervalo. Os alunos A75 e A83 apresentaram a mesma dificuldade do A73, 

mas usaram intervalos. O aluno A81 apresentou apenas alguns valores e utilizou números com 

vírgula. Os alunos A71, A74 e A76 além da dificuldade em trabalhar com números racionais 

decimais, não souberam interpretar o enunciado. Em relação ao item j), o aluno A73 apresentou 

apenas os valores inteiros para 𝑎, tendo dificuldade em perceber que os números reais também 

faziam parte desse intervalo. O aluno A83, apresentou a mesma dificuldade do A73, mas usou 

intervalos. Os alunos A75 e A81 apresentaram apenas alguns valores e utilizaram os números 

com vírgula. Os alunos A71, A74, A76 e A93 além da dificuldade em trabalhar com números 

racionais decimais, não souberam interpretar o enunciado. 

 

 Nesta questão percebeu-se a dificuldade da maioria dos alunos em trabalhar com 

números reais e com intervalos, apesar do segundo, não ter sido ainda trabalhado em sala de 

aula, mas tiveram o auxílio da pesquisadora.  
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QUESTÃO 2 (2008): 

Esta questão compreende seis itens e a distribuição das respostas está ilustrada na Figura 

21.  

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Item a): solicitava a área do trapézio, que era uma parte do terreno de Dona Idalina. Visto que 

nenhum dos alunos lembrava como calcular a área de um trapézio, a pesquisadora explicou no 

quadro (Figura 22) e dez alunos resolveram corretamente. Os alunos A71 e A76 colocaram 

apenas valores errados e não apresentaram os cálculos.  

 

Figura 22 – Explicação da área do trapézio realizada pela pesquisadora. 
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Fonte: arquivo da autora. 

 

 Item b): solicitava o perímetro do terreno, onde no enunciado eram dadas duas medidas com 

números racionais na forma decimal, outros estavam na figura e deveriam encontrar a altura do 

triângulo. Visto que nenhum aluno lembrava como fazer, a pesquisadora explicou como 

deveriam resolver, utilizando a fórmula da área do triângulo, cuja medida era dada no 

enunciado. Nesse item, nove alunos resolveram corretamente. 

Erros devido à linguagem (E1) / Erros devido à informações espaciais (E2): o aluno 

A75 teve o raciocínio correto, mas não somou todos os lados do terreno. Acredita-se que ele 

teve dificuldades em retirar corretamente os dados da figura. 

Os alunos A71 e A76 colocaram apenas resultados errados e não apresentaram os 

cálculos.  

Item c): solicitava a área do terreno, dada pela soma da área do trapézio, calculada no item a), 

com a área do triângulo, dada no enunciado. Nesse item, nove alunos resolveram corretamente. 

Erros devido aos pré-requisitos (E3): o aluno A72 somou a área do trapézio com o 

perímetro do terreno, ao invés de utilizar a área do triângulo. Nesse caso, o aluno apresentou 

dificuldades de habilidades, como a concentração e interpretação, que eram essenciais para a 

resolução. 

Os alunos A71 e A76 colocaram apenas os resultados errados e não apresentaram os 

cálculos.  
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Item d): construção do terreno de Dona Idalina no GeoGebra, a partir do protocolo 

disponibilizado pela pesquisadora. 

 

Item e): após os alunos construírem o terreno no GeoGebra, deveriam verificar a medida do 

segmento 𝐶𝐹, que dividia o terreno em duas partes de mesma área. Para isso, bastava 

movimentar o ponto 𝐹 até igualar as áreas. Nesse item, nove alunos resolveram corretamente. 

Erros devido à linguagem (E1): o aluno A74 colocou a medida das áreas, no momento 

que elas eram a mesma, ao invés da medida 𝐶𝐹. Nesse caso, o aluno apresentou dificuldades 

na interpretação do enunciado, além de habilidades, como a concentração. O aluno A92 

apresentou uma medida para 𝐶𝐹 errada, ou seja, teve dificuldades semelhantes ao aluno A74, 

com dificuldade de habilidades como a concentração, no momento de movimentar o ponto 𝐹. 

 O aluno A76 colocou valores errados e percebe-se grande dificuldade na interpretação, 

na concentração, além da dificuldade em trabalhar com o GeoGebra. 

 

Item f): solicitava que verificassem se a medida da nova cerca permanecia a mesma. Nesse 

item, onze alunos resolveram corretamente. 

Erros devido à linguagem (E1): o aluno A76 respondeu que permanece a mesma 

medida, o que está errado, pois esta varia conforme aumenta ou diminui as áreas dos dois 

terrenos. Ainda, neste caso, o aluno apresenta dificuldades de habilidades ou conceitos que são 

considerados pré-requisitos. 

 

Item g): solicitava que verificassem o que aconteceria com o perímetro e área do terreno de 

Dona Idalina após a construção da nova cerca. Nesse item, dez alunos resolveram corretamente. 

O aluno A75 não respondeu. 

Erros devido à informações espaciais (E2) / Erros devido aos pré-requisitos (E3): O 

aluno A76 colocou uma resposta aleatória, ao invés de responder que permaneceria a mesma, 

pois o que modifica é o tamanho da cerca que está no interior no terreno. Nesse caso, ainda está 

presente a grande dificuldade que o aluno apresenta em habilidades ou conceitos que são 

considerados pré-requisitos, além da dificuldade de obtenção de informação espacial. 

 

 Nesta questão, percebe-se a grande dificuldade dos alunos A71 e A76 tanto em 

conceitos prévios, quanto em obter dados do enunciado e de figuras. 
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QUESTÃO 3 (2012): 

Esta questão compreende cinco itens e a distribuição das respostas está ilustrada na 

Figura 23.  

 

             Fonte: dados da pesquisa.  
 

Item a): solicitava somente a representação dos estágios de contaminação 1 e 2 no arquivo do 

GeoGebra, disponibilizado pela pesquisadora. 

 

Item b): solicitava o perímetro do terceiro estágio. Após a representação deste estágio, na 

sequência dos dois anteriores, os alunos deveriam somar os contornos unitários. Nesse item, 

sete alunos resolveram corretamente. 

Erros devido à informações espaciais (E2) / Erros devido aos pré-requisitos (E3): o 

aluno A72 confundiu as grandezas perímetro e área. Acredita-se que faltaram domínios e 

habilidades em conceitos prévios para a resolução. Os alunos A83 e A92 tiveram o raciocínio 

correto, mas somaram errado o contorno. Diante disso, o erro está relacionado à dificuldade de 

obter informações a partir das figuras. Os alunos A76 e A81 erraram o valor do perímetro. 

Acredita-se que faltaram domínios e habilidades em conceitos prévios para a resolução, além 

da dificuldade em obter informações através das figuras.  

 

Item c): solicitava a área do terceiro estágio. Bastava somar a quantidade de quadrados unitários 

que estavam contaminando o tabuleiro. Nesse item, oito alunos resolveram corretamente. 
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Erros devido à informações espaciais (E2) / Erros devido aos pré-requisitos (E3): o 

aluno A72 confundiu as grandezas perímetro e área. Acredita-se que faltaram domínio e 

habilidades em conceitos prévios para a resolução. Já os alunos A71, A76 e A83 erraram a área. 

Acredita-se que faltaram domínio e habilidades em conceitos prévios para a resolução, além da 

dificuldade em obter informações através das figuras.  

 

Item d): solicitava o perímetro do último estágio. Para isso bastava somar os contornos 

unitários. Nesse item, nove alunos resolveram corretamente. 

Erros devido à informações espaciais (E2) / Erros devido a pré-requisitos (E3): o aluno 

A72 confundiu as grandezas perímetro e área. Acredita-se que faltaram domínios e habilidades 

em conceitos prévios para a resolução. Os alunos A81 e A83 erraram o perímetro e acredita-se 

que faltou domínios e habilidades em conceitos prévios para a resolução, além da dificuldade 

em obter informações através das figuras.  

 

Item e): solicitava a área do último estágio. Para isso bastava somar a quantidade de quadrados 

unitários que estavam contaminando o tabuleiro. Nesse item, nove alunos resolveram 

corretamente. 

Erros devido à informações espaciais (E2) / Erros devido a pré-requisitos (E3): o aluno 

A72 confundiu as grandezas perímetro e área e acredita-se que faltaram domínio e habilidades 

em conceitos prévios para a resolução. Os alunos A76 e A83 erraram a área. Acredita-se que 

faltaram domínios e habilidades em conceitos prévios para a resolução, além da dificuldade em 

obter informações através das figuras.  

 

Nesta questão pode-se concluir que alguns alunos ainda continuam com dificuldades de 

trabalhar com material quadriculado de medidas unitárias e que o aluno A76 apresenta grandes 

dificuldades no domínio e habilidades de conceitos prévios, que são considerados pré-

requisitos. Além disso, destaca-se a confusão das grandezas perímetro e área, que o aluno A72 

cometeu em todos os itens da questão, apesar de apresentar uma grande melhoria da primeira 

para a segunda etapa. 

 

4.4 ANÁLISE COMPARATIVA DAS ETAPAS 

 

Inicialmente será realizado um comparativo entre a primeira e a segunda etapa, com a 

finalidade de analisar se houve melhoria na diferenciação das grandezas perímetro e área. 
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Posteriormente, a partir da análise do questionário final, verificar se o GeoGebra contribuiu no 

entendimento das grandezas envolvidas, sob o ponto de vista dos alunos. 

Na primeira etapa, a partir das análises realizadas nas três questões, pode-se concluir, 

de forma geral, que os erros mais frequentes estão relacionados à dificuldade em obter 

informações espaciais, ou seja, de visualizar e explorar uma figura, conseguir interpretar e 

retirar os dados necessários. Além disso, outro erro comum é o pouco domínio de pré-requisitos 

dos alunos em relação as grandezas perímetro e área. Ainda pode-se destacar a dificuldade dos 

alunos em trabalhar com questões mais elaboradas, que exijam maior interpretação e raciocínio. 

As dificuldades e erros dos alunos podem ser explicados a partir de como, em certos 

casos, os conteúdos de geometria são trabalhados nas escolas, como por exemplo, atividades 

que exijam apenas a aplicação de fórmulas. Dessa forma, o quão importante é apresentar 

atividades que sejam contextualizadas, que requeiram mais do aluno, como raciocínio lógico, 

pensamento geométrico, a visualização de figuras e, principalmente, a interpretação. 

 A partir da análise dos erros cometidos nas resoluções das questões da primeira etapa, a 

pesquisadora propôs atividades com o auxílio do GeoGebra, com o intuito de verificar como o 

mesmo contribui na diferenciação das grandezas. 

 Na segunda etapa, percebe-se um grande avanço dos participantes em relação aos seus 

conhecimentos sobre as grandezas perímetro e área. O quadro resumo (Figura 24) foi 

preenchido individualmente pelos alunos e teve por objetivo sintetizar suas respostas na 

resolução das questões.  
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Figura 24 - Quadro resumo: Questões – 2ª etapa 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Após o preenchimento deste quadro resumo, foi solicitado que respondessem o 

questionamento “A partir das resoluções das três questões propostas e do quadro resumo 

acima, faça considerações a respeito do seu entendimento sobre as grandezas matemáticas 

perímetro e área”. A partir da leitura das respostas dos alunos no quadro resumo e no 

questionamento proposto, percebe-se a dificuldade dos alunos em expressar suas percepções 

através da escrita, pois as respostas eram vagas. Isto dificultou a análise da pesquisadora quanto 

a existência ou não de diferenciação das grandezas perímetro e área.  Pode-se observar que a 

maioria dos alunos soube utilizar as fórmulas de perímetro e área, somente quando associadas 

a retângulos. 

 

4.5 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO FINAL 

 

O questionário final (APÊNDICE E) teve por objetivo verificar a validação ou não da 

pesquisa e foi aplicado aos doze alunos que estavam presentes no último encontro. A primeira 

pergunta está relacionada à abordagem do projeto e questionou se o mesmo auxiliou na sua 

aprendizagem, dez alunos responderam que sim e dois mais ou menos. As justificativas mais 

frequentes foram que o projeto os auxiliou a relembrar as grandezas perímetro e área, além de 

agilizar nas resoluções com o uso do GeoGebra. 
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Caso tivessem respondido sim ou mais ou menos à primeira pergunta, a segunda 

solicitava que indicassem quais as atividades que mais contribuíram. As atividades mais citadas 

foram as realizadas no GeoGebra. É perceptível que os alunos, nos dois questionamentos 

anteriores, destacam o GeoGebra, justificando que o mesmo tornou as atividades mais atrativas 

e agradáveis de resolver. 

A terceira pergunta estava relacionada com a utilização do GeoGebra, se o mesmo 

contribuiu para uma maior compreensão e diferenciação das grandezas perímetro e área, sendo 

que nove responderam que sim e três mais ou menos. As justificativas estavam relacionadas 

com a facilitação e a agilidade nas resoluções das questões, além da sua dinamicidade. 

A última pergunta teve a finalidade de verificar se a maneira como o projeto foi 

desenvolvido proporcionou mudanças quanto ao modo de pensar/visualizar a Matemática. Dos 

alunos presentes, seis responderam que sim, quatro mais ou menos e dois responderam que não. 

As justificativas para as respostas sim e mais ou menos, foram que as questões auxiliaram a 

relembrar as grandezas envolvidas, além de fazê-los raciocinar. Em relação as duas repostas 

negativas, um dos alunos justificou que continua não gostando da Matemática e o outro 

continua gostando da mesma maneira. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como pode-se perceber ao decorrer desta pesquisa, a análise de erros como metodologia 

de ensino (CURY, 2007), propiciada a partir da produção escrita dos alunos, pode colaborar no 

processo de construção do conhecimento do mesmo. Cabe ao professor identificar os erros 

cometidos pelos alunos e buscar novas alternativas e estratégias de ensino, que possam 

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento do aluno. Para isso, o professor precisa 

mudar sua prática pedagógica e umas das alternativas é a utilização de tecnologias digitais, as 

quais estão cada vez mais presentes e acessíveis nas escolas. Um recurso que tem se difundido 

e é de fácil acesso é o software GeoGebra, que pode contribuir na visualização dos objetos 

matemáticos, além de garantir a validade das propriedades e das relações matemáticas 

envolvidas no processo de construção. 

Nesse contexto, tal pesquisa teve por objetivo analisar as resoluções de algumas 

questões da OBMEP, adaptadas e, a partir da análise de erros, propor estratégias de resolução 

com o auxílio do GeoGebra, a fim de verificar como a reconstrução geométrica de forma 

dinâmica colabora na compreensão dos conceitos de perímetro e área. A partir do 

desenvolvimento da pesquisa, das análises dos questionários e das resoluções das questões da 

OBMEP, fica evidente a dificuldade da maioria dos alunos, sujeitos da pesquisa, em relação as 

grandezas perímetro e área. Uma das possíveis causas é forma de como essas grandezas são, 

normalmente, trabalhadas em sala de aula, com o uso direto de fórmulas, onde as mesmas 

acabam sendo memorizadas e como destacado em BRASIL (1998), elas podem ser facilmente 

esquecidas. 

Apesar das dificuldades demonstradas inicialmente pelos alunos, pode-se destacar o 

crescimento dos mesmos, durante o desenvolvimento da pesquisa, fato constatado nas análises 

das resoluções das questões da segunda etapa. Essa melhoria está relacionada com a 

metodologia utilizada, a análise de erros, a qual proporcionou à pesquisadora uma visão 

diferente dos erros cometidos pelos alunos. Com uma análise cuidadosa, pode-se observar os 

diferentes tipos de erros e quais suas possíveis causas e, com isso, propor novas estratégias de 

resolução com o software GeoGebra, o qual auxiliou de forma dinâmica nas construções. 

A identificação dos erros cometidos pelos alunos não é uma tarefa fácil, como destaca 

Pinto (2000), pois exige uma mudança no planejamento do professor. Apesar das dificuldades 

encontradas durante a classificação dos erros nas resoluções das questões, a pesquisadora 

alcançou os objetivos propostos na pesquisa. 
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Cury (2007) destaca que a análise de erros pode ser considerada uma metodologia de 

ensino, quando os erros forem detectados e explorados em sala de aula, a partir de estratégias 

com a utilização de recursos, como, por exemplo, as tecnologias digitais. A partir do 

questionamento desta pesquisa, pode-se concluir que a análise de erros, juntamente com o 

software GeoGebra contribuíram de forma positiva no desenvolvimento da construção do 

conhecimento do aluno. De certa forma, além de contribuir para a apropriação/diferenciação 

das grandezas perímetro e área, propiciou uma melhor visualização para a compreensão dos 

conceitos envolvidos.  

No entanto, apesar da melhoria dos sujeitos da primeira para a segunda etapa, a 

pesquisadora não pode afirmar que os mesmos, após o desenvolvimento do projeto, saberão 

diferenciar as grandezas perímetro e área, pois é professora titular apenas da turma de 8º ano, 

onde três alunos participaram da pesquisa. Contudo, pode perceber o reflexo do trabalho em 

um dos alunos da sua turma, pois durante uma avaliação sobre polinômios, em sala de aula, o 

aluno destacou que lembrava das grandezas, por causa das atividades desenvolvidas no projeto. 

Dessa forma, acredita-se que tanto a análise de erros, quanto o software GeoGebra 

podem estar presentes na prática pedagógica dos professores, pois juntos favorecem o 

desenvolvimento do conhecimento, não apenas do aluno, mas do próprio professor. Além disso, 

a importância de trabalhar com problemas contextualizados, que exigem do aluno o raciocínio, 

o pensar geométrico e a visualização que auxiliam para uma melhor compreensão dos conceitos 

matemáticos envolvidos. 

Cabe salientar a relevância e os benefícios que esta pesquisa proporcionou à 

pesquisadora, a qual passou a perceber que a análise dos erros cometidos pelos alunos pode ser 

vista como uma ferramenta inovadora no processo de ensino e aprendizagem. A mesma espera 

conseguir trabalhar com a análise de erros na sua prática docente, além de utilizar mais recursos 

que contribuam para o desenvolvimento do conhecimento do aluno. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do estudo: “QUESTÕES DE GEOMETRIA DA OBMEP: ANÁLISE DE ERROS E O 

SOFTWARE GEOGEBRA” 

Pesquisadoras responsáveis: Profª Drª Sandra Eliza Vielmo (Orientadora) e Thaís Vendruscolo 

(Pós-Graduanda). 

Instituição: Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Matemática. 

Telefone e endereço postal completo: (55) 991798187 ou (55) 996158559. Avenida Roraima, 

1000, prédio 13, sala 1218-B, 97105-900 - Santa Maria - RS.  

Local da coleta de dados: Escola Estadual de Educação Básica João XXIII, São João do 

Polêsine-RS. 

 

Eu Thaís Vendruscolo, responsável pela pesquisa, convido seu filho(a) para participar 

como voluntário da mesma, que tem como objetivo geral analisar as resoluções de algumas 

questões da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e a partir da 

análise de erros propor estratégias de resolução com o auxílio do software GeoGebra, a fim de 

verificar como a reconstrução geométrica de forma dinâmica colabora na compreensão dos 

conceitos de área e perímetro. Será realizado um encontro inicial com os sujeitos da pesquisa, 

a fim de conhecê-los e explicar o desenvolvimento da mesma. Neste encontro, responderão um 

questionário inicial com perguntas fechadas, solicitando informações como idade, ano escolar, 

dentre outras consideradas pertinentes. Posteriormente, será solicitado que os alunos resolvam 

questões da OBMEP, relacionadas aos conteúdos de perímetro e área. Em encontros posteriores 

com os alunos participantes, serão propostas estratégias de resolução de questões da OBMEP 

com o auxílio do software GeoGebra, a fim de verificar como o mesmo contribui na 

compreensão dos conteúdos envolvidos. O estudo será realizado com estudantes do 7º, 8º e 9º 

anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Educação Básica João XXIII do município 

de São João do Polêsine, RS. 

Caberá ao aluno participar da sequência de atividades propostas, que terá o intuito de 

analisar as dificuldades/erros encontradas pelos mesmos e as contribuições que o software 

GeoGebra poderá propiciar no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de perímetro 

e área. 

Quanto aos possíveis riscos que se podem fazer presentes na pesquisa, citam-se: algum 

tipo de constrangimento ou timidez por parte de seu (sua) filho (a) em responder as atividades 

propostas e os questionamentos da professora/pesquisadora no decorrer da experiência didática. 

Caso isso ocorrer, é reservado o direito para não responder, assim como se desvincular da 
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pesquisa em qualquer momento. 

Não haverá pagamento de qualquer espécie e nem despesas pela participação na 

pesquisa. Os gastos necessários para a sua participação, tais como os materiais utilizados serão 

assumidos pelos pesquisadores e a identidade de todos os participantes permanecerá em sigilo, 

mesmo quando os resultados deste estudo forem divulgados na dissertação de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física, em revistas 

especializadas, congressos e simpósios. 

A participação neste estudo é livre e voluntária, podendo o participante desistir de 

participar em qualquer momento da pesquisa, sem ônus ou penalização. Qualquer dúvida 

durante a realização da pesquisa, você terá acesso aos profissionais responsáveis para 

esclarecimentos. 

 

Eu,__________________________________________ responsável pelo aluno (a) 

_______________________________________, após ler as informações acima, autorizo a sua 

participação nesta pesquisa. Este documento será assinado em duas vias e uma ficará em posse 

do participante.  

São João do Polêsine, ______ de _________________ de 2019. 

                                                

________________________________________ 

Assinatura do responsável                                                  

 

 

_________________________________________ 

Thaís Vendruscolo 

 

ESCLARECIMENTO: Caso exista dúvida quanto à sua participação entrar em contato com: 

Profª Drª Sandra Eliza Vielmo, e-mail sandravielmo@gmail.com, telefone (55) 991798187 ou 

Thaís Vendruscolo, e-mail thaisvendruscolo@gmail.com, telefone (55) 996158559. 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO DO ALUNO 

Título do estudo: “QUESTÕES DE GEOMETRIA DA OBMEP: ANÁLISE DE ERROS E O 

SOFTWARE GEOGEBRA” 

Pesquisadoras responsáveis: Profª Drª Sandra Eliza Vielmo (Orientadora) e Thaís Vendruscolo 

(Pós-Graduanda). 

Instituição: Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Matemática. 

Telefone e endereço postal completo: (55) 991798187 ou (55) 996158559. Avenida Roraima, 

1000, prédio 13, sala 1218-B, 97105-900 - Santa Maria - RS.  

Local da coleta de dados: Escola Estadual de Educação Básica João XXIII, São João do 

Polêsine-RS. 

 

Eu Thaís Vendruscolo, responsável pela pesquisa, o convido para participar como 

voluntário desta nossa pesquisa, denominada “QUESTÕES DE GEOMETRIA DA OBMEP: 

ANÁLISE DE ERROS E O SOFTWARE GEOGEBRA” tem como objetivo geral analisar as 

resoluções de algumas questões da OBMEP e a partir da análise de erros propor estratégias de 

resolução com o auxílio do software GeoGebra, a fim de verificar como a reconstrução 

geométrica de forma dinâmica colabora na compreensão dos conceitos de área e perímetro. Será 

realizado um encontro inicial com os sujeitos da pesquisa, a fim de conhece-los e explicar o 

desenvolvimento da mesma. Neste encontro, responderão um questionário inicial com 

perguntas fechadas, solicitando informações como idade, sexo, ano escolar, dentre outras 

consideradas pertinentes. Posteriormente, será solicitado que os alunos resolvam questões da 

OBMEP, relacionadas aos conteúdos de área e perímetro. Em encontros posteriores com os 

alunos participantes, serão propostas estratégias de resolução de questões da OBMEP com o 

auxílio do software GeoGebra, a fim de verificar como o mesmo contribui na compreensão dos 

conteúdos envolvidos. O estudo será realizado com estudantes do 7º, 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual de Educação Básica João XXIII do município de São João do 

Polêsine, RS. 

Caberá a você participar da sequência de atividades propostas, que terá o intuito de 

analisar as dificuldades/erros encontradas pelos partcipantes e as contribuições que o software 

GeoGebra poderá propiciar no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de perímetro 

e área. 

Quanto aos possíveis riscos que se podem fazer presentes na pesquisa, citam-se: algum 

tipo de constrangimento ou timidez por sua parte em responder as atividades propostas e os 

questionamentos da professora/pesquisadora no decorrer da experiência didática. Caso isso 
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ocorrer, é reservado o direito para não responder, assim como se desvincular da pesquisa em 

qualquer momento. 

Não haverá pagamento de qualquer espécie e nem despesas pela participação na 

pesquisa. Os gastos necessários para a sua participação, tais como os materiais utilizados serão 

assumidos pelos pesquisadores e a identidade de todos os participantes permanecerá em sigilo, 

mesmo quando os resultados deste estudo forem divulgados na dissertação de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física, em revistas 

especializadas, congressos e simpósios. 

A sua participação neste estudo é livre e voluntária, podendo desistir de participar em 

qualquer momento da pesquisa, sem ônus ou penalização. Qualquer dúvida durante a realização 

da pesquisa, você terá acesso aos profissionais responsáveis para esclarecimentos. 

Eu,__________________________________________, após ler as informações acima, 

concordo em participar desta pesquisa. Este documento será assinado em duas vias e uma ficará 

em posse do participante.  

 São João do Polêsine, ______ de _________________ de 2019. 

                                             

_____________________________________________ 

Assinatura do aluno                                             

 

____________________________________________ 

Profª Drª Sandra Eliza Vielmo 

 

 

_________________________________________ 

Thaís Vendruscolo 

 

ESCLARECIMENTO: Caso exista dúvida quanto a sua participação entrar em contato com: 

Profª Drª Sandra Eliza Vielmo, e-mail sandravielmo@gmail.com, telefone (55) 991798187 ou 

Thaís Vendruscolo, e-mail thaisvendruscolo@gmail.com, telefone (55) 996158559. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

1) Idade: ________ 

2) Qual ano do Ensino Fundamental você está cursando? 

            7º ano                        8º ano                        9º ano 

3) De forma geral, você gosta de Matemática? 

            Sim                            Mais ou menos                    Não                        

4) Especificamente sobre os conteúdos matemáticos de perímetro e área de figuras planas, 

você considera que seu conhecimento é: 

            Muito bom                 Bom                          Pouco               Muito pouco 

5) Em uma situação do cotidiano, como você calcularia o perímetro e a área de um terreno 

retangular de comprimento a e largura b? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Você participou de alguma edição anterior da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP)? 

              Sim                              Não 

Em caso afirmativo, qual sua opinião sobre as questões apresentadas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7) Em alguma edição da OBMEP, você se classificou para a segunda fase? 

           Sim                            Não 

8) Seu professor de Matemática utiliza algum tipo de tecnologia (internet, aplicativos, 

software, dentre outros) durante as aulas?  

                  Sim                            Não        

 Em caso afirmativo, cite-os: ____________________________________________ 

Caro (a) aluno (a): 

A fim de coletar dados para a minha pesquisa de mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física da Universidade Federal 

de Santa Maria, solicito sua colaboração no preenchimento deste questionário, 

lembrando que sua identidade permanecerá em sigilo. 

            Desde já, agradeço sua participação. 
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APÊNDICE D – PROTOCOLO DE CONSTRUÇÃO 

 

QUESTÃO 2 (2008): PROTOCOLO DE CONSTRUÇÃO NO GEOGEBRA 

a) No campo de entrada criar os pontos 𝐴 = (0,0), 𝐵 = (0,12), 𝐶 = (20,0), 𝐷 = (20, −10), 

𝐸 = (10, −10), um a um; 

 

b) Na barra de ferramentas, clicar no item Polígono e ligar os pontos A, B, C, D e E, formando 

o polígono ABCDE; 

 

c) Na barra de ferramentas, clicar no item Ponto e criar um ponto F no segmento 𝐶𝐷; 

d) Na barra de ferramentas, clicar no terceiro item e criar um segmento 𝐴𝐹. 
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e) Criar os polígonos ABCF e AEDF, como realizado no item b); 

f) Calcular o perímetro de um polígono: clicar no oitavo item da barra de ferramentas e 

selecionar Distância, Comprimento ou Perímetro. Logo após, na Janela de Álgebra, 

selecionar os polígonos: pol1, q1 e q2. 
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g) Calcular a área de um polígono: clicar no oitavo item da barra de ferramentas e selecionar 

Área. Logo após, na Janela de Álgebra, selecionar os polígonos: pol1, q1 e q2. 

 

h) Calcular a medida do segmento CF: clicar no oitavo item da barra de ferramentas e 

selecionar Distância, Comprimento ou Perímetro. Logo após, na Janela de Álgebra, 

selecionar os pontos C e F. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 

 

 

 

Identificação do aluno:______ 

1) Você considera que a abordagem do projeto (conteúdos trabalhados, questões da OBMEP 

e software GeoGebra) auxiliou na sua aprendizagem?  

            Sim                            Mais ou menos                    Não                        

      Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Caso tenha respondido (Sim) ou (Mais ou Menos) na pergunta anterior, indique quais as 

atividades que mais contribuíram. Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Você considera que os questionamentos originados a partir da utilização do software 

GeoGebra, contribuíram para uma maior compreensão/diferenciação das grandezas 

perímetro e área? 

            Sim                            Mais ou menos                    Não                        

      Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) A maneira como este projeto foi desenvolvido, lhe proporcionou mudanças quanto ao modo 

como pensava/visualizava a Matemática? 

      Sim                            Mais ou menos                    Não                        

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Caro(a) aluno(a): 

Com o objetivo de concluir a minha pesquisa de mestrado no Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física da Universidade Federal de Santa 

Maria, solicito sua colaboração no preenchimento deste questionário final, lembrando que 

sua identidade permanecerá em sigilo. 

            Desde já, agradeço sua participação!!!! 

  

 


