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RESUMO 
Este trabalho analisa a Relação com o Saber de professores de Matemática com os conteúdos 
geométricos, ao desenvolver atividades que envolvem os conceitos de área e perímetro. Para 
tanto, pautamos nossa pesquisa em estudos realizados por Rodrigues (2001), Melo (2003), 
Santos (2005) e Silva (2008), além de embasar-se na teoria da Relação com o Saber 
desenvolvida por Bernard Charlot e a equipe ESCOL (Educação, Socialização e Coletividades 
Locais) na França (CHARLOT 2000; 2005; 2007 e 2008). Assim, por meio de uma 
abordagem qualitativa na forma de estudo de caso, de acordo com Lüdke e André (2007), 
utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário aberto desenvolvido com os 
professores que lecionam Matemática do 6º ao 9º Ano da rede pública e privada de ensino de 
Ribeirópolis/SE. A partir dessa pesquisa é possível identificar que os docentes apresentam 
dificuldades relacionadas aos conhecimentos geométricos, visto que os Prof C e B não 
responderam a esta questão, os docentes A e F calcularam apenas o perímetro, enquanto os 
outros desenvolveram somente o cálculo da área. Contudo, é notória a valorização dada às 
figuras geométricas, pois, apenas os Prof B e C não as mobilizaram.   
Palavras-chave: Atividades Matemáticas; Conceitos geométricos; concepções de 
professores. 
 
ABSTRACT  
This study examines the relationship to knowledge of mathematics teachers with geometric 
content, to develop activities that involve the concepts of area and perimeter. To this end, 
guided by our research studies conducted by Roberts (2001), Melo (2003), Santos (2005) and 
Silva (2008), in addition to ground themselves in the theory of relation to knowledge 
developed by Bernard Charlot and school staff ( education, socialization and Local 
Governments) France (CHARLOT 2000, 2005, 2007 and 2008). Thus, through a qualitative 
approach in the form of case study, according to Lüdke and Andrew (2007), used as a tool for 
data collection A questionnaire developed with the teachers who teach mathematics from the 
6th to the 9th year of public and private schools in Ribeirópolis / SE. From this research can 
be identified that teachers have difficulties related to geometric knowledge, whereas Prof B 
and C did not answer this question, teachers A and F calculated only the perimeter, while 
others developed only the calculation of the area. However, it is evident the importance given 
to geometric figures, because only the Prof B and C do not mobilized.  
Keywords: Mathematics Activities; geometric concepts, conceptions of teachers.  
INTRODUÇÃO 
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Esta pesquisa investiga a Relação com o Saber dos professores de Matemática ao 

aprender e ensinar os conteúdos geométricos no Ensino Fundamental, pois, para Charlot 

(2005, p. vi) “Para compreender os professores, seria preciso, portanto, interessar-se não 

somente por sua relação com o saber (com sua relação e a de seus alunos) mas também pela 

relação com o ensinar (com a situação e com a atividade de ensino)”. 

 Nesta perspectiva, este trabalho traz resultados de uma investigação realizada com 

professores das redes pública e particular de ensino da cidade de Ribeirópolis/SE, que 

lecionam nas turmas de 6º ao 9º ano à disciplina Matemática, apresentado como requisito de 

avaliação do curso de Especialização em Metodologias de Ensino para Educação Básica: 

Ciências da Natureza e Matemática, da Universidade Federal de Sergipe. 

Para realização desta pesquisa foram analisados trabalhos acadêmicos publicados 

sobre a temática das relações com os saberes. Para Charlot (2005, p. 41) “Realizar pesquisas 

sobre a relação com o saber é buscar compreender como o sujeito apreende o mundo e, com 

isso, como se constrói e transforma a si próprio: um sujeito indissociavelmente humano, 

social e singular”. 

Para tanto nos apropriamos da abordagem metodológica da pesquisa qualitativa na 

forma de estudo de caso, corroborando com os ideais propostos por Lüdke e André (2007). 

Para essas autoras, as pesquisas qualitativas se caracterizam pela tentativa de compreender as 

relações interpessoais que acontece nos diferentes espaços, sem que haja interferência do 

pesquisador e que surgem a partir de observações livres. Seguindo este raciocínio elas 

afirmam que neste tipo de pesquisa os estudos acontecem no ambiente natural em que ocorre 

o problema, sem alteração por parte do observador. Os dados são coletados de forma 

descritiva com o intuito de caracterizar os sujeitos envolvidos neste processo, o significado 

que os mesmos atribuem e quais as situações em que se envolvem.  

Os sujeitos da pesquisa são nove (09) professores participantes da pesquisa, sete (07) 

são da rede pública e dois (02) da rede privada que lecionam Matemática do 6º ao 9° ano no 

Ensino Fundamental no município de Ribeirópolis. 

Com o intuito de manter o anonimato dos (09) nove sujeitos codificamos os 

questionários identificando-os por: Prof A, B, C, D, E, F, G, H e I. Além disso, buscamos 

informações sobre aspectos pessoais e profissionais de cada professor conforme o quadro que 

segue: 
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PROFESSOR IDADE 
(anos) 

SEXO FORMAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 
SERVIÇO 
(leciona 

Matemática) 
Prof A 28 F Matemática Metodologias de Ensino 

para Educação Básica 
1 

Prof B 50 M Matemática - 14 
Prof C 26 F Matemática - 3 
Prof D 31 M Matemática Metodologias de Ensino de 

Matemática 
5 

Prof E 36 F Química - 9 
Prof F 31 M Química Química 9 
Prof G 30 M Matemática Matemática 7 
Prof H 58 M Pedagogia - 32 
Prof I 42 F Pedagogia - 26 

Quadro 1: Dados pessoais e profissionais dos sujeitos da pesquisa 
Fonte: Questionários dos professores. 

 

De posse desta codificação e da identificação das questões realizamos dois tipos de 

análises: na primeira denominada por análise transversal, categorizamos todas as respostas a 

cada uma das questões; na segunda nomeada por análise longitudinal, centramo-nos nas 

respostas de um mesmo professor para todas as 28 questões do nosso instrumento de coleta de 

dados que, desde a sua organização inicial foi subdividido em três partes, a saber: “Eu e a 

Relação com o Saber em Matemática”, “Eu e a Relação com o Saber na Aprendizagem em 

Geometria” e “Eu e a Relação com o Saber no Ensino de Geometria”. 

Cabe ressaltar que na seção intitulada “Eu e a Relação com o Saber no Ensino de 

Geometria” além das questões descritivas foram acrescentadas três que solicitam a resolução 

de problemas envolvendo os conteúdos matemáticos de área e perímetro. Neste trabalho 

vamos centrar nas apresentações dos resultados referentes à 3ª parte do instrumento, mais 

precisamente a relação com o saber destacando os conceitos de área e perímetro. 

 

A RELAÇÃO COM O SABER: enfoque teórico 

Para Charlot existe uma lógica diferenciada entre os alunos no ato de estudar e os 

professores ao ensinar. Em suas pesquisas ele tenta descobrir a trajetória de alunos e 

professores na construção do saber, pois, ele insiste “[...] sobre a relação com o saber na 

compreensão das lógicas de vida dos alunos fracassados, as lógicas dos alunos e das famílias 

populares. Mostramos que essas lógicas são diferentes das da instituição escolar, são 

diferentes, inclusive, das dos professores” (2005, p. 22).  
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Nessa relação entre aluno, professor e saber cada um desempenham papel importante; 

a função do docente é promover e despertar a atividade intelectual no aluno, mas, cabe ao 

aluno o interesse por estas atividades caso isso não ocorra, o educador não tem condições de 

construir o saber no aluno, mas, Charlot (2005, p. 29) aponta que para os alunos, “[...] na 

lógica do aluno das famílias populares, quem é ativo no ato de ensino-aprendizagem é o 

professor [...] que a escola, a aula, o processo de ensinar e aprender são fundamentalmente 

coisas do professor”.  

 Ao analisarmos a relação com o saber observamos que a escola deve proporcionar aos 

alunos o saber como fonte de prazer. Analisar a relação com o saber é buscar compreender o 

sentido, o desejo que leva ao prazer em aprender, em saber. Quando o sujeito sente desejo no 

ato de aprender, o saber passa a fazer sentido para este indivíduo. Com o intuito de 

desenvolver a relação com o saber a escola apresenta papel importante, pois, tem o dever de 

proporcionar aos alunos uma relação entre o que é aprendido na escola e o que aprendem na 

vida. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam que “O significado da atividade 

matemática para o aluno também resulta das conexões que ele estabelece entre os diferentes 

temas matemáticos e também entre estes e as demais áreas do conhecimento e as situações do 

cotidiano” (BRASIL, 1998, p. 37).  No entanto, estudar a relação do sujeito com o aprender 

requer uma análise sobre a posição social da qual faz parte, as diferenças culturais e, 

sobretudo das práticas pedagógicas envolvidas, isso porque “Estudar a relação com o saber é 

estudar esse sujeito enquanto confrontado com a necessidade de aprender e a presença de 

“saber” no mundo” (CHARLOT, 2000, p. 34). 

Sendo assim, o professor tem um papel importante na aprendizagem do aluno. Para 

Charlot (2005) o professor é responsável em dar sentido, significado a aprendizagem. É quem 

torna significante e prazerosa a relação com o saber. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática compartilham com esta idéia quando destacam que:  

 

Para desempenhar seu papel de mediador entre o conhecimento matemático 
e o aluno, o professor precisa ter um sólido conhecimento dos conceitos e 
procedimentos dessa área e uma concepção de Matemática como ciência que 
não trata de verdades infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, 
sempre aberta à incorporação de novos conhecimentos. (BRASIL, 1998, p. 
36) 
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Desta forma, a aprendizagem acontece a partir da mobilização que o professor causa 

no aluno e também se este aluno aceita aprender. Visto que, o professor detém o saber, mas o 

aluno é quem determina se quer ou não aprender. 

Os alunos vão à escola com o intuito de passar, conseguir um diploma e obter um 

emprego. A escola impõe aos professores a preparação dos alunos para o mercado de 

trabalho, supondo o domínio das tecnologias da informação e da comunicação. 

Os professores encontram nos cursos universitários a formação que lhes ajudarão a 

enfrentar as situações de ensino. “O indivíduo formado deve ser capaz de mobilizar todos os 

recursos que lhe permitirão atingir um fim determinado, em uma dada situação, incluído aí os 

saberes necessários”. (CHARLOT, 2005, p. 92-93) 

O professor é o responsável em formar os seres humanos sociáveis e singulares. 

Carregando o princípio de igualdade para todos diante da escola. (CHARLOT, 2005). Neste 

sentido, encontramos na Matemática uma importante ferramenta, pois, a mesma caracteriza-se 

como uma forma de atuar e compreender o mundo, é uma ciência viva no cotidiano dos 

alunos e capaz de produzir conhecimentos científicos e tecnológicos de grande importância 

(BRASIL, 1998). 

 

O SENTIDO DOS CONCEITOS GEOMETRICOS PARA OS PROFESSORES DE 

RIBEIRÓPOLIS: Problemas Apresentados e Estratégias de Resoluções dos Professores 

Com o intuito de identificar as relações que os sujeitos da pesquisa mantêm com o 

“conteúdo de pensamento Geometria” selecionamos três problemas relacionados aos 

conceitos de área e perímetro a fim de observar as estratégias de resolução utilizadas, bem 

como a influência da figura na identificação das hipóteses para a resolução do problema. Para 

tanto, passamos a apresentar os problemas propostos, as análises preliminares e as estratégias 

de resoluções dos professores, conforme segue: 

Questão 05. Determine a área do triângulo ABC abaixo, sendo AE =10m, AD = 8m e EB 

= 5m. 

 
Figura 1: Atividade 05 do questionário 
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Ao selecionar este problema objetivamos  

1) Inquirir o emprego de propriedades geométricas, postulados, definições e teoremas 

(Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras); 

2) Investigar como as fórmulas para o cálculo de área do triângulo são mobilizadas; 

Ao analisarmos as respostas dadas pelos professores sujeitos da pesquisa, percebemos 

que os professores A, B, D, E, G, H e I determinaram corretamente o resultado e os 

professores C e F não responderam a referida questão. 

Dentre os sete professores que obtiveram sucesso observamos que apenas dois deles 

(PROF H e I) calcularam as medidas de todos os segmentos da figura, inclusive do segmento 

DE que não é necessário para definir a área do triângulo ABC, o que pode significar que estes 

educadores realizaram um tratamento pontual sobre a figura apresentada, iniciando a 

resolução da questão sem determinar previamente qual a estratégia adequada ao problema 

proposto, como mostra a figura que segue: 

 
Figura 2: Protocolo do Prof  I – Atividade 05 
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Por fim cabe destacar que o Prof B foi o único a não mobilizar a figura exposta no 

enunciado do problema. Abaixo apresentamos o seu protocolo ao resolver esta questão: 

 

Figura 3: Protocolo do Prof  B – Atividade 05 
 

 

Questão 06. Dividimos um retângulo ABCD em partes iguais. Qual é a fração da área do 

retângulo que representa a área do triângulo BED? Explique como você a encontrou3: 

 
Figura 4: Atividade 06 do questionário 

 

Ao selecionarmos esta questão objetivamos: 

1. Identificar quais são as estratégias utilizadas para decompor/fracionar a figura em sub-

figuras e, posteriormente, a recomposição; 

2. Observar a inserção de hipóteses suplementares por meio da análise da representação 

gráfica contida no enunciado; 

3. Investigar a mobilização de propriedades e conceitos geométricos referentes a retângulo, 

diagonal, congruência de triângulos e área; 

 

                                                 

3
 Este problema já fez parte do instrumento de coleta de dados de algumas pesquisas tais como Duval (1994), 
Flores Bolda (1997) e Santos (2005), no entanto, nestes trabalhos os sujeitos da pesquisa eram alunos da 
educação básica ou do ensino superior. 
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Ao analisarmos os protocolos dos professores observamos que os professores C e I 

deixaram a questão em branco enquanto que o professor E explicitou: “Não sei”. 

Já os professores D, G e H denotaram que cada subdivisão da base representava uma 

unidade. Deste modo, a base do retângulo possui 6 unidades de medida. A seguir, de forma 

objetiva, os professores D e G calcularam somente a área do retângulo e do triângulo inscrito 

e realizaram um procedimento algébrico envolvendo o conceito de proporção para obter a 

fração da área do retângulo que representa a área do triângulo BED. Como destacamos 

abaixo: 

 
Figura 5: Protocolo do Prof G – atividade 06 

 
Já o professor H calculou a área do retângulo ABCD, do triângulo ∆BCE e do 

triângulo ∆BCD. Posteriormente, estabeleceu a diferença entre o valor das áreas dos 

triângulos ∆BCD e ∆BCE. Assim, obteve a medida da área do ∆BDE e então fez a 

comparação entre o valor desta área com a área do retângulo. Expondo a solução em função 

do retângulo e não do triângulo, como tinha sido solicitado, conforme o protocolo que segue: 
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Figura 6: Protocolo do Prof  H – atividade 06 
 

O Prof A e o Prof B realizaram procedimentos de decomposição e recomposição de 

figuras geométrica a partir da comparação, na representação fracionária, das áreas dos 

triângulos ∆BCD e ∆BEC com a área do retângulo ABCD. A seguir realizou a diferença entre 

as proporções do valor da área dos triângulos ∆BCD e ∆BEC, como destacamos abaixo: 

 

Figura 7: Protocolo do Prof A – atividade 06 
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Enquanto o Prof F parece não reconhecer a idéia de fração como partições de um todo 

em medidas iguais, pois, ao tentar resolver esta questão tomou 14 partes do retângulo 

(intersecções da fração do retângulo com os lados do triângulo) que não correspondem ao 

conceito de fração, como segue abaixo: 

 
Figura 8: Protocolo do Prof  F – atividade 06 

 

Questão 07. Ao desmontar ou ao planificar um paralelepípedo, encontramos a forma 

plana abaixo. Qual é a sua área total? E seu perímetro? 

 

Figura 9: Atividade 07 do questionário 
 

Nessa questão solicitamos o calculado da área e do perímetro de um paralelepípedo 

planificado, destacando entre os objetivos: 

1. Identificar a decomposição/fracção da figura em sub-figuras e, posteriormente, a 

recomposição, observando as implicações da decomposição na obtenção do perímetro do 

paralelepípedo planificado; 

2. Analisar como a representação gráfica contida no enunciado é mobilizada durante a 

resolução do problema; 

3. Investigar o emprego de propriedades e conceitos geométricos referentes a retângulo, 

congruência, área e perímetro; 

Ao analisarmos os protocolos percebemos que os professores B e C não responderam 

a nenhuma item desta atividade, os professores D, G, F e H responderam parte do problema e 

os professores A, E e I mobilizaram erroneamente alguns desses conceitos. O Prof A 
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equivocou-se ao calcular a área deste paralelepípedo por ter considerado apenas parte da 

figura ignorando dois retângulos de medidas 3cm X 5cm. Quanto ao perímetro respondeu de 

forma correta. 

 

Figura 10: Protocolo do Prof  A – atividade 07 
 

O Prof F que só respondeu ao cálculo do perímetro o fez corretamente. O Prof E e o 

Prof I determinaram corretamente o cálculo da área, tomaram o sólido planificado com 

medidas 9 cm de base e 16 cm de altura e acrescentaram dois retângulos idênticos que 

compõem os lados do paralelepípedo com medidas 3 cm de base e 5 cm de altura; para o 

cálculo do perímetro do sólido foi adotado um procedimento semelhante ao da área o que 

conduziu ao erro, pois, o sólido possui dois lados adjacentes entre o retângulo maior e os 

menores. Para exemplificar esta resolução selecionamos o protocolo do Prof I, como segue: 

 

 

Figura 11: Protocolo do Prof  I – atividade 07 
 
 

Os professores D, G e H, aparentemente, utilizaram-se da fórmula AT=2ab+2ac+2bc 

usualmente conhecida para determinar a área total de um paralelepípedo. O Prof H 

inicialmente esboçou o sólido, conduzindo-nos a concluir que a partir da representação 

espacial certificou-se de que AT=2ab+2ac+2bc era, realmente, a expressão que remitia a 

solução do problema ou ainda que ele melhor se identifique com o sólido construído e não 

planificado como foi exposto na questão, como segue: 
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Figura 12: Protocolo do Prof  H – atividade 07 
 

Cabe ressaltar que os professores D, G e H determinaram apenas o valor da área total e 

não realizaram o cálculo do perímetro da figura. 

A partir da análise destes problemas selecionamos as respostas apresentadas pelos 

sujeitos da pesquisa em relação a outras duas questões, a saber: “Acho que os problemas de 

Geometria que envolvem área são...” e  “Acho que os problemas de Geometria que envolvem 

perímetro são...” e observamos que: 

Os professores C, D e F consideram que os problemas de Geometria que envolvem 

área e perímetro são fáceis, sendo que os professores D e F ainda argumentaram que este 

baixo nível de dificuldade está aliado ao fato de ser possível utilizar exemplos do cotidiano na 

interpretação dos problemas e na utilização das formas. Apesar de considerados fáceis, podem 

não ser muito compreendidos pelos professores C e F uma vez que o Prof C não respondeu 

nenhuma das três atividades propostas e o Prof F apresentou solução correta apenas para o 

conceito de perímetro e ao resolver um problema de área demonstrou concepções errôneas em 

relação ao conceito de fração. 

Já o professor A que afirmou ser “indispensáveis e importantes” os problemas de 

Geometria que envolvem área e perímetro apresentou solução errônea para uma das 

atividades que solicitava a área de um sólido planificado, determinando corretamente apenas o 

seu perímetro. Enquanto que o professor B não resolveu a referida questão. 

 Dois outros professores, Prof E e Prof G, revelaram uma diferença entre o nível de 

dificuldade nesses dois conceitos geométricos, pois, o professor E considera o conceito de 

área “um pouco complexo” e as atividades que envolve perímetros “mais fáceis”. Apesar 

dessa distinção o Prof E utilizou procedimentos praticamente idênticos para determinar o 
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perímetro e a área de um sólido planificado, pois fez a decomposição da figura plana em três 

partes o que conduziu a indicação errônea do perímetro, pois, dois lados adjacentes ao sólido 

foram contabilizados duas vezes. Por outro lado, este mesmo professor pode realmente 

considerar o conceito de área “um pouco complexo”, pois não resolveu a questão que 

solicitava a fração de área de um triângulo quando comparado a um retângulo que 

consideramos a questão mais complexa entre as três propostas na Parte III.  

O professor G também converge com as idéias do professor E, pois, considera o 

conceito de área mais complexo que o de perímetro, no entanto, apresenta argumentos 

relacionados ao tipo de problema que é proposto, segundo ele “enfatiza muito uso das 

fórmulas para cálculo de área e muito pouco sentido do que a área significa” enquanto que os 

problemas de perímetros podem ser melhor compreendidos pelos alunos “tanto no sentido do 

cálculo como também na resolução de problemas”. No entanto, esse professor não resolveu a 

atividade que solicitava o perímetro de um sólido planificado e o modo como determinou a 

área desse mesmo sólido induz a concluirmos que ele utilizou a fórmula: AT = 2ab + 2ac + 

2bc usualmente conhecida para determinar a área total de um paralelepípedo. 

Para descrever os conceitos de área e perímetro o professor H expressou “a base e a 

altura” e “todos os lados da figura geométrica”, respectivamente. Tal tipo de argumento é 

usualmente utilizado quando alunos e professores são questionados sobre determinados 

conceitos e, por não atribuírem significados a tais definições, passam a descrever os 

procedimentos de resolução ou as nomenclaturas que o envolve. Observamos ainda que este 

professor aparenta organizar a resolução de uma atividade matemática por meio de uma 

seqüência de pequenos cálculos sucessivos, muito próxima as apresentadas nos livros 

didáticos de Matemática, sendo que um dos aspectos mais interessantes nos protocolos desse 

professor foi o fato de ele primeiro desenhar o sólido, que havia sido dado planificado, como 

uma figura espacial para, posteriormente, determinar a área total.  

Contudo, vale ressaltar que ao analisarmos as respostas dadas pelos profesores às 

atividades matemáticas propostas, os mesmos mobilizaram as figuras; apenas os Prof B e C 

não o fizeram.  Nesse sentido, identificamos que esta especificidade apresentadas por esses 

docentes podem não estar bem definida para eles, visto que muitas delas os conduziram ao 

erro.  

Podemos destacar que o professor A ao mobilizar a figura para efetuar o cálculo da 

área do paralelepípedo proposto na questão 07 cometeu um equívoco por ter considerado 
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apenas parte da figura ignorando dois retângulos laterais de medidas 3cm X 5cm. Os Prof E e 

I tomaram o sólido planificado com medidas 9 cm de base e 16 cm de altura e acrescentaram 

dois retângulos idênticos que compõem os lados do paralelepípedo, com  isso, 

desconsideraram dois lados adjacentes entre o retângulo maior e os menores o que os levaram 

a contabilizar duplamente ao resolver o perímetro. Ao responder a questão 05, os professores 

H e I calcularam medidas desnecessárias para definir a área do triângulo ABC que havia sido 

solicitada.  
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