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Introdução

Este estudo faz parte da área de pesquisa denominada Psicologia da 
Educação Matemática, cujo aporte teórico é baseado nos trabalhos da Psi-
cologia Cognitiva e busca entender como as pessoas interpretam e com-
preendem a Matemática, a fi m de propiciar melhorias no processo de ensi-
no e aprendizagem dessa disciplina. 

Uma das linhas de pesquisa dessa área que o presente estudo abordou é 
a formação conceitual, nesse caso, a respeito da formação de conceitos ge-
ométricos: polígonos e poliedros. Tal investigação partiu de alguns levanta-
mentos bibliográfi cos que mostraram que alunos da educação básica apre-
sentaram difi culdades na formação e identifi cação de conceitos geométricos. 
Além disso, esses alunos evidenciaram, entre outras situações, difi culda-
des em classifi car e diferenciar formas planas e não planas e difi culdades 
em formar os conceitos a partir da representação das formas geométricas 
(Gardiman, 1994; Oliveira e Morelatti, 2006; Santos, 2002; Silva, 2004).

Esses resultados muitas vezes estão relacionados ao tipo de ensino que 
é exercido em sala de aula. Segundo Gonçalez e Brito (2001), alunos que 
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recebem o conteúdo matemático de forma pronta e acabada podem apre-
sentar uma difi culdade maior para realizar abstrações e transferir a nova 
aprendizagem para outras situações. Além disso, há uma tendência de ini-
ciar o ensino por meio de defi nições. Para Pais (2002), o professor deve tra-
balhar o desenvolvimento dos conceitos matemáticos, uma vez que, “por 
exemplo, a defi nição de uma fi gura geométrica por si só não pode traduzir a 
essência do conceito correspondente” (Pais, 2002, p.56).

O que podemos verifi car é que essa situação está relacionada, entre ou-
tras, à formação do professor de Matemática. Pesquisas mostraram que 
muitos professores que ensinam Matemática têm difi culdades para abordar 
o conteúdo de Geometria em suas salas de aula, com os alunos, com o ob-
jetivo de favorecer uma aprendizagem signifi cativa (Passos, 2000; Pirola, 
2000; Pavanello; Franco, 2007; Quartieri; Rehfeldt, 2007).

Deve-se ressaltar a importância de o professor buscar formas efi cientes 
de trabalhar os conceitos geométricos nas escolas, pois isso permite que o 
aluno desenvolva “um tipo especial de pensamento que lhe permite com-
preender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que 
vive” (Brasil, 1998, p.51). Tais formas, quando alicerçadas em recursos 
como informática, materiais manipulativos entre outros, podem auxiliar o 
desenvolvimento de habilidades de visualização, desenho, argumentação 
lógica e de aplicação em solução de problemas.

Na visão de Lorenzato (1995), é importante a presença da Geometria em 
nossas escolas, pois essa parte da Matemática auxilia as pessoas a solucio-
narem problemas do cotidiano que, muitas vezes, são geometrizados, além 
de contribuir para que as pessoas possam solucionar problemas envolvendo 
outras áreas do conhecimento. “A Geometria desempenha um papel inte-
grador entre as diversas partes da Matemática, além de ser um campo fér-
til para o exercício de aprender a fazer e aprender a pensar” (Fainguelernt, 
1999, p.49-50).

Nesse sentido, o ensino da Geometria, especifi camente o de polígonos e 
poliedros, pode ser pensado levando-se em consideração o trabalho com os 
atributos defi nidores e os exemplos e não exemplos desses conceitos (Klaus-
meier e Goodwin, 1977). Apesar de o desempenho dos alunos da educação 
básica estar relacionado à efi cácia do ensino sobre conceitos geométricos, o 
interesse deste estudo foi analisar o conhecimento e desempenho de alunos 
do Ensino Médio em tarefas que exigiam a formação conceitual.
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O modelo de aprendizagem e desenvolvimento 
de conceitos

Klausmeier e Goodwin (1977) desenvolveram estudos na área da Psi-
cologia Cognitiva sobre formação conceitual e elaboraram um modelo de 
aprendizagem e desenvolvimento de conceitos. Tal modelo defi ne conceito 
como a “informação ordenada sobre as propriedades de uma ou mais coi-
sas – objetos, eventos ou processos – que torna qualquer coisa ou classe de 
coisas capaz de ser diferenciada ou relacionada com outras coisas ou classes 
de coisas” (Klausmeier e Goodwin, 1977, p.312). 

Para tal defi nição, foram levadas em consideração oito características 
que os autores apontaram como importantes no ensino e aprendizagem 
escolar de um determinado conceito: aprendibilidade, utilidade, validade, 
generalidade, importância, estrutura, perceptibilidade de exemplos e nu-
merosidade de exemplos. 

O termo “conceito” é usado para designar tanto os construtos mentais de 
indivíduos como também as entidades públicas identifi cáveis que compre-
endam parte do conteúdo das várias disciplinas. Os conceitos como cons-
trutos mentais se formam de acordo com as experiências de aprendizagem 
e padrões maturacionais únicos de cada indivíduo. Conceitos como entida-
des públicas são defi nidos como informação organizada, que corresponde 
aos signifi cados de palavras, os quais estão colocados em dicionários, enci-
clopédias e outros livros.

De acordo com o modelo, as pessoas aprendem e desenvolvem seus con-
ceitos segundo quatro níveis cognitivos – concreto, identidade, classifi ca-
tório e formal –, nessa sequência. Cada nível apresenta operações mentais 
necessárias para essa formação.

1. Nível concreto – prestar atenção a um objeto, discriminá-lo de outros 
objetos, representá-lo como uma imagem ou traço e manter a repre-
sentação (lembrar). 

2. Nível de identidade – envolve tanto discriminar várias formas de ou-
tros objetos como também generalizar as formas equivalentes.

3. Nível classifi catório – generalizar que dois ou mais exemplos são 
equivalentes e pertencem à mesma classe de coisas.

4. Nível formal – discriminar atributos da classe; adquirir e lembrar os 
nomes de atributos; identifi car exemplos e não exemplos; apresentar 
uma defi nição de acordo com os atributos defi nidores.
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Segundos os autores, uma estratégia para formação conceitual, nesses 
níveis cognitivos é o uso de exemplos e não exemplos e a identifi cação de 
atributos defi nidores. O uso do primeiro possibilita a redução, ou mesmo 
evita os erros ocasionados pela supergeneralização, subgeneralização e má 
concepção do indivíduo sobre um conceito. O segundo corresponde às ca-
racterísticas que defi nem um conceito e o torna particular.

Em relação ao ensino, há certa tendência por parte dos professores a en-
sinar conceitos somente por meio de exemplos, omitindo-se os não exem-
plos. Quando isso acontece, os alunos podem formar conceitos de forma 
equivocada. Por exemplo, quando se ensina o conceito de polígonos é de 
fundamental importância que haja um trabalho com as fi guras planas e não 
planas, para que os estudantes não supergeneralizem que uma pirâmide é 
um triângulo e vice-versa. 

No caso dos atributos defi nidores, Klausmeier e Goodwin (1977) salien-
taram que eles são importantes e são utilizados para defi nir um conceito. 
Por exemplo, alguns atributos defi nidores de polígonos são: segmentos de 
reta, fi gura simples, fi gura fechada e fi gura plana. Alguns atributos defi ni-
dores de poliedros são: fi gura não plana (espacial), vértices, arestas e faces. 
Isso é importante, pois pode-se diferenciar, por exemplo, um polígono de 
fi guras que não são polígonos, como o círculo.

Um outro aspecto importante para a aprendizagem e desenvolvimento 
de conceitos salientado por Klausmeier e Goodwin (1977) diz respeito à 
generalidade do conceito, ou seja, é importante que no ensino os conceitos 
sejam ensinados não desvinculados uns dos outros, mas relacionados por 
meio de uma taxonomia.

Quando uma pessoa forma um conceito nos níveis classifi catório e for-
mal, ela pode utilizá-lo, entre outras situações, para estabelecer relações em 
uma taxonomia, as quais denominaram de supraordenadas e subordinadas. 
As relações supraordenadas são aquelas que partem de conceitos especí-
fi cos para os gerais (exemplo: quadrado – paralelogramo – quadrilátero – 
polígono), e as relações subordinadas são aquelas que partem de conceitos 
gerais para os específi cos (por exemplo: poliedro – prisma – cubo). A per-
cepção dessas relações é importante, pois mostra as conexões entre os atri-
butos defi nidores de cada conceito bem como propicia o desenvolvimento 
da discriminação de conjuntos de exemplos e não exemplos.
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De acordo com a problemática sobre as difi culdades encontradas pelos 
alunos no trabalho com conceitos de Geometria e com a proposta de apren-
dizagem e desenvolvimento de conceitos, o estudo respondeu ao seguin-
te problema de pesquisa: Qual o conhecimento conceitual sobre polígonos e 
poliedros, que alunos do Ensino Médio possuem, em termos de seus atributos 
defi nidores, das relações subordinadas e supraordenadas e de seus exemplos e 
não exemplos?

Metodologia 

Participaram da pesquisa 253 alunos, sendo 97 do gênero masculino e 
156 do gênero feminino, do Ensino Médio de uma escola pública do inte-
rior do Estado de São Paulo, que frequentavam aulas no período diurno. O 
quadro abaixo mostra a quantidade de alunos por turma.

Quadro 1: Número de participantes por série do Ensino Médio.

Ensino Médio Turma A Turma B Turma C Total

1a série 32 31 30  93

2a série 24 26 24  74

3a série 32 23 31  86

Total 88 80 85 253

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: (1) questionário, 
(2) prova matemática (instrumento 1) contendo questões conceituais; (3) 
teste de atributos defi nidores (instrumento 2) contendo 28 afi rmações; (4) 
teste de exemplos e não exemplos (instrumento 3) contendo 24 fi guras e; (5) 
teste de relações subordinadas e supraordenadas (instrumento 4) contendo 
30 afi rmações.

Todos os instrumentos foram aplicados, em uma primeira fase, nessa 
ordem para cada uma das nove turmas, utilizando o tempo de duas ho-
ras-aula. Após isso, calcularam-se as médias de cada um dos 253 alunos 
obtidas na prova matemática e nos testes. A partir dessas médias, a fi m de 
melhor entender o que os participantes sabiam de polígonos e poliedros, 
estabeleceu-se uma segunda fase.
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Na segunda fase, escolheram-se, aleatoriamente, três alunos com mé-
dias abaixo de cinco pontos e três alunos com média acima ou igual a cinco 
pontos (zero a dez), conforme quadro abaixo, para uma entrevista indivi-
dual. Isso foi importante, uma vez que o pesquisador pôde desenvolver, 
de maneira intuitiva, uma ideia a respeito do modo como os participantes 
interpretam aspectos do mundo (Bogdan e Biklen, 1994). 

Quadro 2: Participantes que foram selecionados para serem entrevistados.

Ensino Médio Média Final < 5,0 Média Final >= 5,0

1a série Aluno do 1oC – P1 Aluno do 1oA – P4

2a série Aluna do 2oB – P2 Aluna do 2oA – P5

3a série Aluno do 3oC – P3 Aluna do 3oA – P6

Tais entrevistas, do tipo semidirigida (Ketele e Rogiers, 1993), foram 
feitas a partir da reaplicação da prova matemática e dos testes (audiograva-
das). Cada aluno tinha que respondê-los em voz alta, e o pesquisador fazia 
perguntas para tentar entender o que eles sabiam e entendiam das tarefas 
que envolviam polígonos e poliedros. 

Nesse sentido, foi feita uma análise quantitativa dos dados obtidos na 
primeira fase e uma análise qualitativa dos resultados obtidos nas entrevis-
tas. Na análise quantitativa, o desempenho dos 253 participantes em cada 
uma das atividades, tanto por série quanto por gênero, foi feito por meio 
do teste quiquadrado (com dois graus de liberdade para série e um grau de 
liberdade para gênero), para comparar se a porcentagem de acerto entre as 
séries (ou entre os gêneros) poderia ser considerada igual.

Além desse teste estatístico, o desempenho de cada um dos participan-
tes foi feito, após determinar uma nota (0 a 10), utilizando a técnica de aná-
lise de variância (Anova), com um modelo fatorial completo de dois fatores 
(2-way), série e gênero (3x2), por meio do teste F, e quando este detectou 
diferenças signifi cativas entre as médias, foi utilizado o teste de compara-
ções múltiplas de Tukey. 

Para processar os dados, foi utilizado o pacote estatístico Statistical Pa-
ckage for Social Science - SPSS (Norusis, 1993), e o nível de signifi cância foi 
de 5% (  = 0,05). Porém, em todos os casos as estatísticas foram acompa-
nhadas do p-valor, dando ao leitor liberdade para extrair suas próprias con-
clusões. Os p-valores menores que 0,05 indicam a existência de diferenças 
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signifi cativas entre as porcentagens de respostas corretas por séries ou nas 
médias das notas nos instrumentos.

Na análise qualitativa, objetivou-se entender a maneira como pensavam 
os entrevistados a respeito dos conceitos de polígonos e poliedros, pois é 
uma forma de tentar “compreender o processo mediante o qual as pessoas 
constroem signifi cados e descrever em que consistem estes mesmos signifi -
cados” (Bogdan e Biklen, 1994, p.70). 

Análise quantitativa dos resultados

Em relação à primeira fase, os resultados da prova matemática e de 
cada um dos três testes foram analisados de acordo com as respostas dos 
253 participantes em cada questão, cada afi rmação e cada fi gura. No entan-
to, vamos apresentar apenas os resultados das análises gerais.

Prova matemática: a Tabela 1 mostra a média (escala de zero a dez) e o 
desvio padrão (DP) no total e por série e gênero. Os participantes apresen-
taram um baixo desempenho (média igual a 2,25 pontos), o que demonstra 
que eles tiveram difi culdades em responder questões como: O que você en-
tende por polígono?, e O que você entende por poliedro?

Tabela 1: Desempenho dos participantes na prova matemática por série e gênero.

Série
Masculino Feminino Total

No Média DP No Média DP No Média DP
1a 35 1,90 1,33 58 2,04 1,28 93 1,99 1,29

2a 26 2,39 2,27 48 2,06 2,60 74 2,17 2,48

3a 36 2,74 2,32 50 2,52 1,97 86 2,62 2,11

Total 97 2,34 2,02 156 2,20 1,98 253 2,25 1,99

Os alunos do gênero masculino da 3a série do Ensino Médio foram os 
que apresentaram maior média (2,74). Contudo, essas diferenças não foram 
signifi cativas nem por série (F(2,247) = 2,415; p = 0,091) nem por gênero 
(F(1,247) = 0,286; p = 0,593). Isso signifi ca que nem a série nem o gênero 
interferiram no desempenho dos participantes.

Teste de atributos defi nidores: a Tabela 2 mostra o desempenho dos parti-
cipantes no total e por série e gênero. O resultado do teste estatístico Anova 
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mostra que não existe diferença por série (F(2,247) = 2,499; p = 0,084) nem 
por gênero (F(1,247) = 0,075; p = 0,784).

Tabela 2: Desempenho dos participantes no total e por série e gênero.

Série
Masculino Feminino Total

No Média DP No Média DP No Média DP
1a 35 5,93 1,18 58 5,88 1,12 93 5,90 1,14

2a 26 5,80 1,07 48 6,01 1,39 74 5,94 1,28

3a 36 6,43 1,24 50 6,13 1,30 86 6,25 1,28

Total 97 6,08 1,20 156 6,00 1,26 253 6,03 1,24

Comparadas à prova matemática, as médias nesse teste em cada série, 
foram muito superiores e apresentaram certa linearidade, mas mesmo as-
sim mostram um desempenho distante do esperado para participantes do 
Ensino Médio. Em relação ao gênero, apenas as mulheres da 2a série tive-
ram média superior (6,01) à dos homens (5,80), porém essa superioridade 
não foi estatisticamente signifi cativa. 

Teste de exemplos e não exemplos: a Tabela 3 mostra o desempenho dos 
participantes no total e por série e gênero. O resultado da Anova mostra que 
não existe diferença por série (F(2,247) = 2,892; p = 0,057) nem por gênero 
(F(1,247) = 0,613; p = 0,434).

Tabela 3: Desempenho dos participantes no total e por série e gênero.

Série
Masculino Feminino Total

No Média DP No Média DP No Média DP

1a 35 5,262 1,718 58 5,273 1,562 93 5,269 1,613

2a 26 5,433 2,026 48 5,694 2,115 74 5,602 2,074

3a 36 6,424 2,118 50 5,550 2,220 86 5,916 2,208

Total 97 5,739 2,009 156 5,491 1,960 253 5,586 1,979

Pode-se observar que nesse teste as médias obtidas em cada uma das três 
séries foram ligeiramente menores em relação às médias obtidas no teste de 
atributos defi nidores. 

Teste de relações subordinadas e supraordenadas: a Tabela 4 mostra o de-
sempenho dos participantes no total e por série e gênero. O resultado da 
Anova mostra que existe diferença por série (F(2,247) = 3,785; p = 0,024), 
mas não existe diferença por gênero (F(1,247) = 0,000; p = 0,995). 
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Tabela 4: Desempenho dos participantes no total e por série e gênero.

Série
Masculino Feminino Total

No Média DP No Média DP No Média (*) DP

1a 35 5,59 1,02  58 5,24 1,26  93 5,37 a 1,18

2a 26 5,41 1,05  48 5,82 1,07  74 5,68 ab 1,08

3a 36 5,93 1,28  50 5,87 1,08  86 5,89 b 1,16

Total 97 5,67 1,14 156 5,62 1,18 253 5,64 1,16

(*) Médias com letras iguais não diferem segundo o teste de comparações múltiplas de Tukey.

Como não foi encontrada diferença por gênero, foi aplicado o teste F 
para analisar as diferenças por série, que ratifi ca o resultado, e o teste de 
comparações múltiplas de Tukey assinala que o desempenho da 3a série di-
fere do da 1a série, mas o desempenho da 2a série mantém interseção com 
essas duas séries.

Apesar dessas diferenças terem sido signifi cativas do ponto de vista es-
tatístico, observa-se que não superam meio ponto em uma escala de zero a 
dez, isto é, o ganho a cada série é pequeno. 

Resumo do desempenho apresentado nos 
quatro instrumentos

A Tabela 5 resume o desempenho dos 253 participantes na prova mate-
mática e nos três testes nessa primeira fase. Foram encontradas diferenças 
no desempenho por série apenas no teste de relações subordinadas e su-
praordenadas (Instrumento 4) e na nota média fi nal, que apresentaram um 
crescimento linear a cada ano de instrução, embora o ganho em cada série 
seja pequeno, como ilustra a Figura 1.

Tabela 5: Síntese do desempenho dos participantes nos quatro instrumentos.

Instrumento
1a série
(n = 93)

2a série 
(n = 74)

3a série 
(n = 86)

Total 
(n = 253) Teste F (1)

Média DP Média DP Média DP Média (2) DP F(2,250) p-valor
Inst. 1 1,99 1,29 2,17 2,48 2,62 2,11 2,25 a 1,99 2,340 ,098

Inst. 2 5,90 1,14 5,94 1,28 6,25 1,28 6,03 c 1,24 2,172 ,116

Inst. 3 5,27 1,61 5,60 2,07 5,92 2,21 5,59 b 1,98 2,418 ,091

Inst. 4 5,37 1,18 5,68 1,08 5,89 1,16 5,64 b 1,16 4,620 ,011

Média 4,63 0,85 4,85 1,20 5,17 1,32 4,88 1,15 5,069 ,007
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Esse teste se refere à comparação entre as médias das três séries dentro de 
cada instrumento e também à comparação entre as médias dos quatro ins-
trumentos (independente da série), cujo resultado foi (F(3,1008) = 291,135; 
p = 0,000), isto é, o desempenho nos instrumentos foi diferente. Médias 
com letras iguais não diferem segundo o teste de comparações múltiplas de 
Tukey.

Figura 1: Desempenho médio dos participantes nos quatro instrumentos por série.

Foram encontradas diferenças signifi cativas no desempenho dos parti-
cipantes entre os quatro instrumentos (F(3,1008) = 291,135; p = 0,000). 
O pior desempenho foi na prova matemática (Instrumento 1), e o melhor 
desempenho foi obtido no teste de atributos defi nidores (Instrumento 2). 

Análise qualitativa dos resultados

Os resultados da segunda fase, que corresponderam às respostas dadas 
pelos entrevistados, os quais estão apresentados no Quadro 2, foram com-
parados ao que cada um tinha feito na primeira fase. Apresentaremos ape-
nas as respostas para algumas das questões, afi rmações e fi guras que faziam 
parte dos instrumentos. 

Prova matemática: o Quadro 3 apresenta as respostas dos seis entrevis-
tados sobre a questão: O que você entende por polígono?
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Quadro 3: Respostas dos participantes sobre polígono.

O que você entende por polígono?
Primeira fase Segunda fase

Branco. P1: Que tem todos os lados iguais?
P1: Os lados iguais, eu acho que não tem os lados iguais.

Branco.
P2: É tipo assim... que nem... um triângulo é um polígono... pode 
ser diversos lados, não é? Que nem, o triângulo tem três... aí, tem o 
quadrado tem quatro lados, aí qualquer um que tenha, aí lados, não é?

Branco. P3: Tem que ter faces, arestas.
P3: Acho que teria que ter lados iguais, de mesma medida.

Nome que se dá aos 
lados.

P4: Polígono é só você... lado... basta ser... ser um quadrado... tipo 
quadrado, quatro lados iguais... polígono é mais ou menos isso.
P4: Polígono tem... retas. 

Figura com três lados ou 
mais.

P5: Polígono é desenho com no mínimo três lados, o triângulo, ou mais.
P5: As arestas (chamando lados de arestas)

Figura formada apenas 
por linhas retas.

P6: Face, aresta, vértice.
P6: Uma face.

O Quadro acima permite verifi car que apenas P2 e P5 souberam iden-
tifi car tipos de polígonos pela quantidade de seus “lados” (segmentos de 
reta). Já P3 e P6 citaram atributos de poliedros para identifi car polígonos. 
Pode-se observar que apenas P5 deu a mesma resposta nas duas fases da 
pesquisa. Também se pode perceber que P3 e P4 achavam que polígono é o 
que tem lados iguais. Nesse caso, P3 pode estar particularizando o conceito 
de polígono com apenas um tipo de atributo, “lados de mesma medida”, 
que é uma característica do conceito de polígono regular.

Além da análise dessa questão, o Quadro 4 apresenta as respostas dos 
seis entrevistados sobre a questão: O que você entende por poliedro? 

Quadro 4: Respostas dos participantes sobre poliedros.

O que você entende por poliedro?
Primeira fase Segunda fase

Branco. P1: (não, balançando a cabeça).

Branco. P2: Não sei, que... eu pensei que no polígono pode ser até cinco lados 
e no poliedro pode ser mais que cinco.

Branco P3: Fazer eu até faço (ideia), mas assim, muito pouco.

Branco P4: Que ele é tipo tridimensional... tipo cubo?
P4: Tem dimensão.

Figuras tridimensionais. P5: É... tem dimensão. Pode ter uma perspectiva. Que nem, no caso, 
o cubo e a pirâmide. Tem tipo... ai, não sei explicar.

Polígono formado por linhas 
curvas ou uma (linha curva).

P6: É um polígono, mas que possui volume. Bom, agora ele vai ter 
profundidade e altura.
P6: Desenho em três dimensões. Tem tudo. Face, aresta, o vértice.
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Verifi ca-se, no quadro acima, que P6 apresentou respostas diferentes 
nas duas fases da pesquisa, sendo que na entrevista foi o único que declarou 
sobre atributos defi nidores de poliedros (face, aresta, vértice, três dimen-
sões). Porém, mostrou um erro ao dizer que se tratava de um polígono com 
volume, o que indica que ainda não conseguia diferenciar polígono de po-
liedro, pois o primeiro é fi gura plana, e o segundo, fi gura não plana. 

Teste de atributos defi nidores: apresentaremos os resultados sobre a afi r-
mação: Todos os polígonos são formados por segmentos de reta. O Quadro 5 
mostra que P2, P3, P5 e P6 mudaram suas respostas na entrevista e que, como 
para P5 círculo é polígono, ele concluiu que a afi rmação só poderia ser falsa. 

Quadro 5: Respostas dos participantes sobre a afi rmação de polígono que envolveu o atri-
buto segmento de reta.

Todos os polígonos são formados por segmentos de reta.
Primeira fase Segunda fase

Verdadeiro.
P1: Verdadeiro.
P1: São as partes de um polígono.
P1: Que está em volta dele.

Falso. P2: (colocou verdadeiro).
P2: Não... ai... tem a reta... horizontal, vertical.

Falso. P3: (colocou verdadeiro)
P3: Iria de um vértice ao outro.

Falso.
P4: Acho que é falso.
P4: Nenhum, né. Porque uma reta não forma um polígono. Só uma reta. 
Porque segmento de reta é um pedaço de linha.

Verdadeiro. P5: (colocou falso).
P5: Por causa do círculo. Ele é um polígono.

Falso. P6: Sim.
P6: Um pedaço de uma linha, de uma reta.

Em relação ao participante P6, pode ser observado que ele acertou a afi r-
mação e identifi cou o que era segmento de reta, mas quando solicitado a dar 
exemplos, incluiu não exemplos e mostrou não entender o atributo defi ni-
dor investigado, conforme o diálogo abaixo:

P: Dá um exemplo.
P6: Quadrado, um triângulo, uma circunferência.
P: No caso, o círculo, tem segmento de reta?
P6: Tem, mas ela não é uma reta.
P: Você acha que mesmo essa curva pode ser chamada de segmento de reta?
P6: Sim.
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Pode-se observar que a grande difi culdade de P6 está no desconheci-
mento do conceito de segmento de reta. Se sua aprendizagem fosse baseada 
nos exemplos de polígonos que possuem segmentos de reta comparados 
com não exemplos, os quais possuíssem linhas curvas, poderia não incluir 
a circunferência como exemplo de polígono. A Proposta Curricular para o 
ensino de Matemática do Ensino Fundamental (São Paulo, 1997) recomen-
da que se ofereçam atividades para os alunos na compreensão da noção de 
polígono por meio da apresentação de fi guras que são não polígonos, como 
as fi guras com curvas, em que, por meio da comparação é possível identi-
fi car os polígonos como fi guras fechadas, lados que não se cruzam e lados 
formados por segmentos de reta.

Teste de exemplos e não exemplos: apresentaremos as respostas sobre as 
fi guras quadrado e cubo. O Quadro 6 mostra que nas duas fases da pesquisa, 
todos os entrevistados assinalaram polígono para o quadrado, exceto P2, 
que respondeu nda na entrevista. No geral, parece que o atributo irrelevan-
te “borda espessa” não causou difi culdades aos alunos. 

Quadro 6: Respostas dos participantes sobre o atributo irrelevante “borda espessa”.

Figura: quadrado
Atributo irrelevante: borda espessa

Primeira fase Segunda fase

Polígono. P1: Polígono.
P1: Não. (não infl uenciou na resposta)

Polígono. P2: Nda.
P2: Porque é um quadrado.

Polígono. P3: Polígono.
P3: Interferiu um pouco. Ela (fi gura) seria um quadrado.

Polígono. P4: Polígono.
P4: Não faz diferença.

Polígono.
P5: Um polígono.
P5: (sobre a infl uência da borda espessa, respondeu que não, balançando 
a cabeça).

Polígono. P6: Polígono.
P6: Não tem nada a ver. (a borda espessa)
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O Quadro 7 mostra que P4, P5 e P6 foram os únicos que identifi caram o 
cubo como um tipo de poliedro nas duas fases da pesquisa. O participante 
P2 havia repetido a resposta dada na primeira fase, mudando-a depois de 
questionado pelo pesquisador, pois tinha dito que cubo era quadrado.

P: É um cubo ou um quadrado?
P2: É um cubo.
P: Se é um cubo, continua sendo nda?
P2: Não, é poliedro.
P: Por quê?
P2: Porque tem mais de cinco lados.

Quadro 7: Respostas dos participantes sobre o cubo.

Figura: cubo

Primeira fase Segunda fase

Polígono. P1: Poliedro.
P1: Cubo.

Nda. P2: Poliedro.
P2: Porque tem mais de cinco lados.

Polígono. P3: Poliedro. Uma fi gura tridimensional.

Poliedro. P4: A dois é poliedro.
P4: Porque ela tem dimensão.

Poliedro. P5: (colocou poliedro) (o pesquisador não questionou).
Poliedro. P6: (colocou poliedro) (o pesquisador não questionou).

Teste de relações subordinadas e supraordenadas: análise da afi rmação: 
Todo quadrado é um losango. O Quadro 8 mostra que somente P5 identifi -
cou o atributo comum entre quadrado e losango. No entanto, relatou que as 
fi guras são iguais (P5: Ah, se tiver assim é quadrado, e se virar...), mostran-
do desconhecimento sobre as duas fi guras.

Esse resultado indica que a aluna, de acordo com a teoria de Klausmeier 
e Goodwin (1977), possui pouco formado o conceito de quadrado e de lo-
sango ao nível identidade, pois ela não identifi cou que uma fi gura rotacio-
nada é sempre a mesma. 
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Quadro 8: Respostas dos participantes sobre a afi rmação “Todo quadrado é um losango”.

Todo quadrado é um losango
Primeira fase Segunda fase

Falso. P1: Falso.
P1: Nem todo quadrado é losango.

Verdadeiro. P2: (colocou falso)
P2: Porque eu não sei o que é losango.

Falso.
P3: Falso.
P3: Os dois, pelo que eu estou pensando aqui, os dois parecem que são 
iguais, mas não que todo quadrado é losango.

Falso.
P4: Falso.
P4: Porque quadrado é quadrado, losango é losango, mas eu não sei 
o que é losango.

Verdadeiro. P5: Eu acho que é verdadeiro.
P5: É. De mesma medida. (os lados de ambos)

Falso. P6: (colocou falso).
P6: Não. Todo losango é um quadrado, quadrado não é um losango.

Dos alunos que não consideraram quadrado como losango, podemos 
perceber as difi culdades, pois P2 e P4 não sabiam o que era um losango, e 
P1, P3 e P6 parecem que não conheciam o atributo comum entre as fi guras, 
sendo que P6 mostrou desconhecer qual dos dois conceitos era mais geral.

Considerações fi nais e implicações do estudo

O objetivo da pesquisa de mestrado foi investigar o conhecimento con-
ceitual de alunos do Ensino Médio sobre polígonos e poliedros em termos 
de atributos defi nidores, relações subordinadas e supraordenadas e exem-
plos e não exemplos.

Os resultados encontrados na prova matemática (M = 2,25), no teste de 
atributos defi nidores (M = 6,03), no teste de exemplos e não exemplos (M = 
5,59) e no teste de relações subordinadas e supraordenadas (M = 5,64) mos-
traram as difi culdades que os participantes da pesquisa tiveram sobre concei-
tos geométricos, o que confi rma difi culdades apresentadas por outras pesqui-
sas (Oliveira e Morelatti, 2006; Viana, 2000).

A identifi cação de atributos defi nidores dos conceitos de polígono e po-
liedro, o reconhecimento e a discriminação de seus exemplos e não exem-
plos e a percepção de relações de inclusão por meio de um atributo comum, 
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são conhecimentos interligados. Esses conhecimentos deveriam ter sido 
aprendidos em séries anteriores.

Segundo a Proposta Curricular para o ensino de Matemática do Ensino 
Fundamental (São Paulo, 1997), a percepção de poliedros como prismas 
e pirâmides e da relação entre suas faces, vértices e arestas, bem como a 
classifi cação de fi guras em polígonos e não polígonos devem ser trabalhadas 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental, proporcionando a discussão que 
envolve outros conceitos relacionados, como a construção de fi guras com 
régua e compasso e a validação de teoremas.

De modo geral, de acordo com as difi culdades de alunos do Ensino Médio 
sobre o conhecimento conceitual de polígonos e de poliedros, o ensino de 
Geometria deveria levar em consideração formas de favorecer a aprendiza-
gem dos atributos defi nidores e dos exemplos e não exemplos. Isso poderia 
ser feito a partir da utilização de softwares geométricos, do uso de materiais 
como geoplanos e mosaicos, representação plana da fi guras por meio de régua 
e compasso, construção e manipulação de sólidos geométricos, entre outras, 
favorecendo a percepção das propriedades e o desenvolvimento dos conceitos. 

Sabe-se que o ensino de Geometria, muitas vezes, tem sido realizado 
de forma equivocada nas escolas. O triângulo equilátero, por exemplo, é 
apresentado na mesma posição, frequentemente utilizado para introduzir 
fórmulas e realizar cálculos, e pouco destinado ao trabalho conceitual, sen-
do, além disso, o único exemplo de triângulo discutido em sala de aula. 

Esse tipo de trabalho pode prejudicar o aluno na formação de um con-
ceito geométrico, como mostrado por Ferreira e Correia (2007) ao investi-
garem a percepção geométrica, quando alunos do Ensino Médio acharam 
que se mudasse a posição da folha em que estava desenhado um triângulo, 
ele não seria a mesma fi gura. Outros professores, atuando no Ensino Mé-
dio, exploram as fi guras espaciais apenas para aplicação de cálculos de volu-
me e de outras relações. Existem, além disso, aqueles professores que ainda 
reforçam a ideia de que a Geometria está em estado de abandono ao darem 
maior ênfase para conteúdos aritméticos e algébricos por não dominarem 
tais conceitos geométricos.

Nas escolas observa-se um engajamento, ainda tímido, na retomada da 
Geometria dentro das aulas de Matemática como domínio a ser explorado. 
Ainda são encontrados alguns docentes que evitam lecionar esses conceitos por 
não conhecê-los (Rezi-Dobarro, 2007, p.155).
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Desse modo, Klausmeier e Goodwin (1977) salientam que o ensino po-
deria levar em consideração atitudes como: 1. discutir e explorar os atri-
butos defi nidores dos conceitos; 2. apresentar e discutir com os alunos 
exemplos e não exemplos, analisando os atributos defi nidores e também os 
atributos irrelevantes; 3. discutir e propiciar condições de os alunos perce-
berem as relações de inclusão entre polígonos e entre os poliedros; 4. apre-
sentar situações-problemas como ponto de partida para discutir atributos 
e exemplos e não exemplos, favorecendo a aprendizagem dos conceitos em 
sala de aula.

Contudo, espera-se que possamos reverter o quadro das difi culdades 
que os alunos apresentam sobre a formação conceitual em Matemática e, 
especifi camente, na formação de conceitos de polígono e poliedro.
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