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RESUMO 
 
 

 
Esta tese se constituiu em uma pesquisa didática vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte que teve por objetivo abordar à construção dos conceitos 
geométricos de volume do bloco retangular sua área de superfície acrescentando um estudo sobre área do 
círculo. Este foi desenvolvido junto a alunos do 6° ano do Ensino Fundamental, em uma escola da rede pública 
de ensino em Natal/RN. A intervenção pedagógica constou de três momentos: aplicação de uma avaliação 
diagnóstica, instrumento que subsidiou a elaboração do módulo e ensino, ao indicar os conhecimentos prévios e 
fragilidades dos alunos; introdução do módulo de ensino por atividades e realização de uma avaliação final 
através da qual estabelecemos uma comparação dos resultados obtidos antes e depois da intervenção de ensino. 
Os dados obtidos foram analisados qualitativamente mediante estudo de categorias de compreensão de conceitos 
matemáticos, além de utilizarmos a análise estatística validando-a sob o aspecto quantitativo. Com base nos 
resultados os níveis de compreensão relacional e instrumental foram atingidos em situações contextuais e 
proporções variadas. Acreditamos que este possa contribuir ainda com reflexões acerca dos processos do 
conhecer, preocupação que permeou todas as etapas da pesquisa. Nossa esperança é que esta pesquisa possa 
acrescentar alguma contribuição ao fazer docente no contexto do ensino matemático, haja vista concebermos que 
a competência técnica aliada ao conhecimento sobre a “teoria construtivista” implementaria uma nova dinâmica 
aos processos de ensino e aprendizagem.  
 

 

 
Palavras chaves: Educação matemática; Ensino de geometria; Conceito de volume; conceito 
de área. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis represents a didactic research linked to the Post-graduation Programme in 
Education of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte which aimed to approach the 
construction of the  geometrical concepts of Volume of the Rectangular Parallelepiped, Area 
and Perimeter of the Rectangle adding a study of the Area of the Circle. The research was 
developed along with students from the 6th level of the Elementary School, in a public school 
in Natal/RN. The pedagogical intervention was made up of three moments: application of a 
diagnostic evaluation, instrument that enabled the creation of the teaching module by showing 
the level of the geometry knowledge of the students; introduction of a Teaching Module by 
Activities aiming to propose a reflexive didactic routing directed to the conceptual 
construction because we believed that such an approach would favor the consolidation of the 
learning process by becoming significant to the apprentice,  and the accomplishment of a 
Final Evaluation through which we established a comparison of the results obtained before 
and after the teaching intervention. The data gathered were analyzed qualitatively by means of 
a study of understanding categories of mathematical concepts, in addition to using descriptive 
statistics under the quantitative aspect. Based on the theory of Richard Skemp, about 
categorization of mathematical knowledge, in the levels of Relational and Instrumental 
Understanding were achieved in contextual situations and varied proportions, thus enabling a 
contribution in the learning of the geometrical concepts studied along with the students who 
took part in the research. We believe that this work may contribute with reflections about the 
learning processes, a concern which remained during all the stages of the research, and also 
that the technical competence along with the knowledge about the “constructivist theory” will 
condition the implementation of a new dynamics to the teaching and learning processes. We 
hope that the present research work may add some contribution to the teaching practice in the 
context of the teaching of Mathematics for the intermediate levels of the Elementary School. 
 
Keywords: Mathematical education – Constructive teaching. Geometry – Elementary School. 
Volume – Rectangular parallelepiped. Area – rectangle. Area of the circle. 
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RESUMEN 

 
 

Esta tesis consistió en una investigación didáctica vinculada al Programa de Postgrado en 
Educación de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que objetivó hacer frente a la 
construcción de conceptos geométricos de volumen  del Paralelepípedo Rectángulo, Área y el 
Perímetro del Rectángulo añadiendo un estudio sobre la Área del Círculo. La investigación 
fue realizada con estudiantes de 6 º año de una Escuela Primaria del sistema público de 
educación en Natal / RN. La intervención educativa consistió en tres fases: aplicación de un 
instrumento de evaluación de diagnóstico que ha apoyado la preparación de la enseñanza del 
módulo para indicar el nivel de conocimiento de la geometría de los estudiantes, la 
introducción de un Módulo de Enseñanza de Actividades destinadas a proponer la conducción 
a la enseñanza reflexiva  direccionada a la construcción conceptual porque creemos que este 
enfoque apoya la promoción de la consolidación del proceso de aprendizaje tornar-se 
significativa para el alumno, y efectuación de una evaluación final por el cual establecemos 
una comparación de los resultados antes y después de la intervención de enseñanza. Los datos 
fueran analizados mediante el análisis de las categorías de comprensión de conceptos 
matemáticos, y utilizamos la estadística descriptiva en el aspecto cuantitativo. Basado en la 
teoría de Richard SKEMP en la clasificación de los conocimientos de matemática en los 
niveles de la actividad de Entendimiento Relacional y Instrumental fue alcanzado en las 
situaciones contextuales y proporciones diferentes, y así permitir una contribución al 
aprendizaje de conceptos geométricos discutido con los estudiantes en la encuesta. Creemos 
que este trabajo pueda contribuir con la reflexión sobre los procesos de conocimiento, la 
preocupación que impregnaba todas las etapas de la investigación, y también que debe ser 
junto con el conocimiento acerca de la “teoría constructivista" que determinará la aplicación 
de una nueva dinámica a la enseñanza y el aprendizaje. Esperamos que la presente 
investigación se pueda agregar una contribución en el contexto de la enseñanza de las 
matemáticas en los grados intermedios de la Escuela Primaria. 
   
   
   
 
 
Palabras clave: Educación Matemática - Enseñanza constructivo. Geometría – Escuela 
Primaria. Volumen - Paralelepípedo rectángulo. Área - rectángulo. Área del círculo.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nesta tese, apresentamos uma pesquisa didática e metodológica vinculada ao 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

que teve por objetivo abordar a construção de conceitos geométricos desenvolvidos junto a 

alunos do 6° ano do Ensino Fundamental, de uma escola da rede pública de ensino em 

Natal/RN.  

Ao ingressarmos no curso de Pedagogia no ano de mil novecentos e noventa e 

sete, tivemos nosso primeiro encontro com a teoria construtivista de ensino e, ao final da 

graduação, percebemos com certa nitidez que tal teoria poderia ser concebida através de 

diversas abordagens: Construtivismo Piagetiano; Social; Humano e Radical a depender do 

referencia teórico-filosófico que lhe desse suporte (AZEVEDO, 2000). 

Nossa experiência docente, enquanto professora polivalente instigou-nos a buscar 

em nossa formação continuada respostas a questões como: Por que a matemática das séries 

iniciais do Ensino Fundamental tão acessível, concreta e lógica para um número significativo 

de alunos torna-se tão ilógica e inacessível logo em seguida, no terceiro a quinto ano, 

evoluindo para um caos generalizado nos quatro anos finais do Ensino Fundamental (sexto 

ao nono ano)? De que forma a teoria construtivista poderia contribuir com a elucidação de 

tal fenômeno? 

Tais questionamentos e a busca por informações que ampliassem nossa 

compreensão sobre a problemática que envolve o ensino de Geometria no primeiro ciclo, 

inseriram-no no contexto da pesquisa em Educação Matemática. Ao concluirmos nosso 

trabalho sentimos a necessidade de aprofundarmos a investigação, considerando ainda a 

crescente decadência do desempenho dos alunos na disciplina de matemática, mais 

especificamente em se tratando do ensino de geometria, em âmbito nacional (BRASIL, 

2001c). Infelizmente, resultados ainda mais desastrosos são verificados em âmbito local 

(BRASIL, 2007) inquietando-nos a voltar ao campo de pesquisa, levando conosco muitas 

dúvidas e a intenção de refletir sobre a docência e ao encerrarmos mais este desafio 

propormos alguma contribuição à problemática instaurada. 

A pesquisa adotou como objetivo a elaboração e aplicação de um módulo de 

ensino, com fases de avaliação e validação, contemplando os conceitos de Volume e Área de 
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superfície aplicada ao Paralelepípedo Retângulo, Área do círculo, considerando seus pré-

requisitos matemáticos, no 3º ciclo do Ensino Fundamental (5 º série). 

Como objetivos específicos (esperávamos que os sujeitos colaboradores da 

intervenção pedagógica no decorrer da pesquisa e ao final do módulo de ensino estivessem 

aptos a): 

• Aperfeiçoar habilidades relativas aos procedimentos de mensuração (informal e 

formal) bem como o desenho, utilizando instrumentos como: régua, esquadro, transferidor e 

compasso;  

• construir o conceito de volume do paralelepípedo retângulo ou bloco retangular;  

• sistematizar a compreensão do processo geral Volume do bloco retangular é igual a 

área da base vezes a medida da altura, representado simbolicamente, para o cálculo do 

volume do bloco retangular;  

• calcular a área de superfície do bloco retangular por medição direta;  

• generalizar um processo, representado simbolicamente, para o cálculo da área de 

superfície do bloco retangular com um vértice comum. (Área de superfície=2(área A+área 

B+área C), sendo A, B e C 3 faces adjacentes duas a duas do bloco retangular.);  

• medir a área do círculo por processos de aproximação;  

• calcular a área de superfície do círculo por processo de aproximação; 

• expressar simbolicamente a área do círculo através de um processo dedutivo tendo 

como referencia a área de um paralelogramo de área menor do que a área do círculo. 

Dessa forma, nos lançamo-nos em mais uma pesquisa, acreditando que o processo 

de aprendizagem geométrica poderia ser potencializado a partir de atividades significativas e 

instigadoras que priorizassem o processo de construção e reflexão do aprendiz.  

O presente relato descreve o desenvolvimento desse estudo: seus resultados limites 

e contribuições, estando sistematizado em uma Introdução, na qual contextualizamos a 

trajetória docente e formativa que nos encaminhou a efetivação da pesquisa. Apresentamos 

ainda, nessa parte, os objetivos gerais e específicos do trabalho. 

No primeiro capítulo discorremos sobre a problemática de estudo, discutindo os 

desafios e potencialidades do nosso objeto de estudo: Ensino de Geometria. 

A segunda parte apresenta os aspectos teórico-metodológicos da pesquisa, assim 

como a contextualização geral do ambiente e participantes da pesquisa: alunos do sexto ano 

do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de Natal. 
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No terceiro capítulo, discutimos a avaliação diagnóstica levada a efeito como 

principal instrumento de coleta de dados. Empregado para auxiliar no levantamento dos 

conhecimentos prévios e hipóteses de raciocínios, bem como as fragilidades dos participantes 

da pesquisa. Nesta parte, apresentamos a atividade avaliativa, suas questões e os resultados 

obtidos a partir da sua aplicação. 

O quarto capítulo descreve a aplicação do módulo de ensino. Ele apresenta um 

conjunto de atividades de ensino, suas respostas e resultados. Nessa etapa do registro é 

possível acompanhar o processo de construção e consolidação dos conceitos enfocados no 

decorrer da pesquisa, as fragilidades superadas, o aperfeiçoamento da linguagem matemática, 

as categorias de erros, hipóteses de raciocínios equivocados, além dos conflitos cognitivos 

emergentes da intervenção metodológica. 

No quinto capítulo, apresentamos os resultados da avaliação final. Tais resultados 

foram comparados aos obtidos a priori ao desenvolvimento da intervenção pedagógica e 

assim como as demais respostas analisadas sobre a perspectiva quantitativa e qualitativa, 

constituindo se assim em mais um instrumento de validação desta pesquisa. 

Encerramos apresentando uma síntese da pesquisa, pontuando as contribuições e 

limites e possibilidades de continuidade desse trabalho. 
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1 A RELEVÂNCIA DO  

CONHECIMENTO GEOMÉTRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando saio de casa para trabalhar com os alunos, 
 não tenho dúvida nenhuma de que,  

inacabados e conscientes do inacabamento, 
 abertos à procura, curiosos, 

“programados, mas para aprender” 
exercitaremos tanto mais e melhor  

a nossa capacidade de aprender e de ensinar 
 quanto mais sujeitos e não puros objetos  

de processo nos façamos. 
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(FREIRE, 2000) 
 

 

A aprendizagem de conceitos geométricos é essencial ao educando, pois 

possibilita-lhes a percepção da organização do espaço (natural e culturalmente construído) em 

que vive. A consciência sobre esse aspecto remete-nos à reflexão sobre como o sujeito se 

apropria das noções de espaço. 

Essa pesquisa fundamentou-se nas contribuições de Piaget e seus colaboradores 

enquanto referencial teórico que subsidiou a concepção de construção do conhecimento e, 

conseqüentemente, suas implicações aos processos de ensino e de aprendizagem para a 

aquisição do conceito de espaço, entendendo-o como um conceito mais abrangente, 

contemplando ainda as especificidades inerentes à área, perímetro e volume. 

Conforme Piaget (1990), a aquisição de noções de espaço e formas está articulada 

ao desenvolvimento do raciocínio lógico que possibilita ao ser humano dar saltos gradativos 

na sua compreensão acerca de si e do mundo. Gálvez (2001, p. 244) apresenta de forma 

sintética a visão piagetiana do processo de aquisição e evolução das noções espaciais:  

 

 

Piaget faz um interessante paralelo entre as operações lógico-aritméticas de classes 
e de relações assimétricas (seriação), que geram a noção de número, e as operações 
espaciais de participação e de deslocamento, que geram a possibilidade de medição 
(quantitativa) do espaço. Descreve uma vez mais o desenvolvimento das operações 
espaciais, partindo do nível perceptivo, caracterizado por espaços heterogêneos. 
Este é seguido pelo nível sensório-motor, no qual os deslocamentos, unidos às 
percepções, permitem determinadas coordenações, que se organizam em um espaço 
próximo com conservação prática do objeto, porém, sem espaço representativo além 
dos limites da ação. Em continuação, temos o nível do pensamento intuitivo pré-
operatório, no qual se constituem imagens espaciais estáticas e a imaginação de 
algumas ações relativas às possíveis transformações dos objetos, porém, sem 
conservação nem reversibilidade. O nível seguinte é o das operações concretas, no 
qual são organizadas as primeiras operações transitivas reversíveis, aplicadas nos 
objetos presentes ou imaginados. A possibilidade de se descentrar do sujeito permite 
a coordenação lógica do espaço a partir de múltiplos pontos de vista. Finalmente, se 
constitui o nível das operações formais, no qual tanto as transformações espaciais 
como as numéricas desaparecem no interior de sistemas formais, de natureza 
hipotético-dedutiva. As operações espaciais desligam-se das ações e objetos do 
espaço-físico, podendo abranger todo o universo de possibilidades espaciais. O 
sujeito se move (intelectualmente) no âmbito possível, do hipotético, do infinito. 
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Com base nessa perspectiva, o trabalho sistemático e gradativo dos conhecimentos 

geométricos possibilitaria ao educando tornar-se suscetível às mais variadas generalizações. A 

capacidade de generalizar é uma habilidade peculiar a alunos que se destacam. Segundo 

Wieleweski (2008) através dela os indivíduos tornam-se aptos a distinguirem as 

características essenciais dentre as secundárias em um determinado fenômeno.  

A consciência e reflexão sobre a potencialidade de tal conhecimento, quando 

abordado sob a ótica instigante da construção de saberes e, tendo como fim o alcance de um 

grau de generalização e aplicação de saberes em situações as mais variadas possíveis 

garantem o exercício da autonomia intelectual do educando. Esta relevante temática instigou-

nos a investigar como ocorrem os processos de ensino e de aprendizagem de conceitos 

geométricos relacionados à área, perímetro e volume, incluídos na matriz curricular do ensino 

fundamental. 

Fonseca (et al., 2001) ressaltam que a aprendizagem dos conceitos geométricos 

favorece a aquisição de habilidades, envolvendo aspectos utilitaristas (o desenvolvimento da 

capacidade de medir) e formativos (o desenvolvimento da capacidade de pesquisar 

regularidades). Essas autoras analisam os conteúdos geométricos propostos nos PCN, 

salientando a importância da geometria à luz desse documento: 

 

 

No bloco “espaço e forma”, é destacado a importância da Geometria no 
currículo de Matemática do ensino fundamental, visto que através dela o 
aluno desenvolve a compreensão do mundo em que vive, aprendendo a 
descrevê-lo e a se localizar nele. Além disso, o trabalho com as noções 
geométricas estimula a criança a observar, perceber semelhanças e 
diferenças e a identificar regularidades, e permite ao aluno estabelecer 
conexões dos objetos do mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos, 
esculturas e artesanato no contexto da sala de aula. O bloco “Grandezas e 
Medidas” destaca-se por sua forte relevância social e seu evidente caráter 
prático e utilitário. Embora se incluam nesse bloco conteúdos que 
extrapolam idéias propriamente geométricas, a abordagem de algumas 
noções de grandezas e medidas proporciona melhor compreensão de 
conceitos métricos relativos ao espaço e às formas. (FONSECA, et al, 2001, 
p.25) 

 

 

A autora explicita a importância da geometria na relação matemática-vida e 

compreensão do mundo. Ainda sobre a importância da geometria, Usiskin (1994), menciona 
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que o conhecimento geométrico oferece excelentes oportunidades de ilustração e 

representação de outros conceitos matemáticos inerentes à álgebra, aritmética e análise. 

Este autor expõe a relevância do ensino da geometria ao favorecer a compreensão 

de conceitos de diferentes níveis de complexidade ao propiciar a utilização de medições, 

permitirem o emprego de representação e proporcionalidade, além de envolverem o traçado 

de figuras simples e, ou complexas e ainda possibilitarem a utilização e interpretação de 

modelos visuais. 

Acrescentamos às reflexões inerentes a importância do ensino geométrico o 

caráter, lúdico, criativo e instigante que esse pode assumir, enquanto instrumento de abstração 

reflexiva e fruto de construção pessoal, haja vista dispormos de vários recursos para 

intervenção pedagógica. Acerca da potencialidade do conteúdo de ensino, Fonseca, 

fundamentando-se em Freudenthal, afirma que: 

 

 

A Geometria é uma das melhores oportunidades que existem para aprender 
como matematizar a realidade [...] as descobertas feitas pelos próprios olhos 
e mãos são mais surpreendentes e convincentes. Até que possam ser 
dispensadas, as formas no espaço são um guia insubstituível para a pesquisa 
e a descoberta. (FREUDENTHAL apud FONSECA, 2001, p.92-93). 

 

 

A potencialização do ensino da geometria descrita por Fonseca revela-se uma 

questão urgente, levando-se em consideração a realidade brasileira exposta nas pesquisas e 

exames educacionais em nível nacional.  

 

 

1.1 DESEMPENHO DO ALUNO EM GEOMETRIA, NO BRASIL. 

 

 

Ao ingressarmos no curso de pedagogia, fomos impactados por uma abordagem 

até então distinta do ensino de geometria. Os encaminhamentos direcionados aos graduandos 

de pedagogia confrontavam nossos conhecimentos prévios, que se mostravam inadequados e 

inconsistentes. A falta de conexão entre nossas verdades e a abordagem que nos remetia à re-

construção conceitual instigou-nos a redimensionar, com certa frustração a insignificância das 
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experiências vividas enquanto discentes o quanto havíamos deixado de construir em termos 

de conhecimento geométrico. 

Tal sentimento de insatisfação agora se direcionava a prática docente que 

instintivamente mantínhamos enquanto docente da rede pública de ensino, nas séries finais do 

segundo ciclo (quarto e quinto anos). Constatamos em nossa prática a lacuna que representava 

o ensino de geometria nas situações de aprendizagem, em função da ênfase no ensino 

mecanizado das operações fundamentais. Outro agravante ancorava-se na organização dos 

conteúdos de geometria nos livros didáticos que em geral são omitidos por constarem nos 

capítulos finais. 

A tematização de nossa prática docente quanto ao ensino de matemática e 

especialmente sobre o ensino de geometria, inseriu-nos no campo de pesquisa e só então, 

pudemos dimensionar valor e visualizarmos as potencialidades que esse conteúdo oferecia 

para o processo formativo. Dessa forma, fomos remetidos a conhecer os dados que retratavam 

o desempenho dos alunos brasileiros em relação ao ensino de geometria. Subsídio encontrado 

nos resultados nos relatório do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica SAEB 

(BRASIL, 2001c).  

O desempenho dos alunos no relatório do SAEB atestou o quadro problemático no 

ensino da geometria: os alunos concluíam o ensino fundamental, apresentando noções 

elementares desse campo. Confrontando tais resultados, percebemos ainda que as regiões 

Nordeste e Norte classificaram-se abaixo da média nacional. 

Conforme esse documento, a avaliação aplicada no quinto ano1 (4° série do  

ensino fundamental) explorou a resolução de situações problemas contextualizados, 

envolvendo quatro temáticas: Espaço e forma; Grandezas e Medidas; Números e 

Operações/Álgebra e Funções e Tratamento da informação. Para cada bloco temático foram 

elencadas um conjunto de habilidades inerentes aos conteúdos avaliados. 

                                                 
1 A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, já prevista na Lei n° 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), assim como no Plano Nacional da Educação (PNE), aprovado pela Lei n° 10.172, de 02 de 
janeiro de 2001. A implantação oficial da obrigatoriedade e vigência do Ensino Fundamental para nove anos nos 
Estados e Municípios deu a partir da Lei n° 11.274 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006). Em conformidade 
com a mesma, os Municípios, Estados e Distrito Federal terão até 2010 para adequar-se implementando a 
ampliação. Conforme LAURO (2007), a Secretaria de Educação Básica- SEC/MEC iniciou um processo de 
discussão com as secretarias municipais e estaduais desde 2003 objetivando incluir todas as crianças de seis anos 
assegurando assim, sua permanência na escola, eficácia na aprendizagem e aumento do tempo de escolaridade, 
retirando-as conseqüentemente de situações de vulnerabilidade e risco. 
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Apresentaremos a seguir os resultados obtidos para as habilidades relacionadas aos 

temas Espaço e forma e Grandezas e medidas, e exclusivamente exploradas no 

desenvolvimento desta pesquisa (BRASIL, 2001c): 

• Calcularam áreas: de figuras desenhadas em malhas quadriculadas. (18,64%). 

• Distinção de sólidos: que têm superfícies arredondadas (21,85%); Com forma 

esférica, quadrado fora da posição usual e elementos de figuras tridimensionais (faces, 

vértices e aresta) (0,78%). 

• Utilizam propriedades dos polígonos: identificando seus lados. (0,78%). 

Habilidades relativas ao segundo bloco temático (Grandezas e medidas): 

• Estimam valores: de uma mesma medida. (19,04%). 

• Realizaram conversão: de kg para g; de ℓ para ml. (6%); de m para cm. 

(0,78%). 

• Calculam perímetro: de figura poligonal, conhecendo a medida dos lados (6%). 

Em nível nacional, nenhuma das habilidades geométricas avaliadas excedeu ao 

nível seis de desempenho. Conforme SAEB (BRASIL, 2001c) os critérios de correção para 

Matemática foram sistematizados em uma escala de desempenho com intervalos que 

possuíam valores demarcados que variam de 1 a 10. O primeiro nível corresponde a cento e 

vinte e cinco pontos, o sexto nível, média limite na avaliação nacional, equivale a trezentos 

pontos e o décimo nível, maior patamar, corresponde a 425 pontos. 

Tais resultados ratificaram o baixo desempenho nacional dos saberes geométricos. 

Confrontando os resultados do SAEB de 2001 e os demonstrados na versão preliminar do ano 

de 2003, constatamos não só a permanência como também o agravamento no quadro 

deficitário do ensino de Matemática no âmbito do ensino fundamental, conforme Brasil 

(2004, p. 8): 

 

 

Já em matemática, na 4º série, não houve modificações, considerando os 
intervalos de confiança calculados pelos procedimentos estatísticos mais 
rigorosos, apesar de a média ter passado de 176,3 em 2001, para 177,1, em 
2003. Nesse patamar de rendimento, os alunos demonstram habilidades ainda 
bem elementares para quem está concluindo a primeira etapa do ensino 
fundamental, como leitura de horas e minutos apenas em relógio digital e 
multiplicação com números de um algarismo. 
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Outro critério adotado pela avaliação é a análise do desempenho do 

desenvolvimento de habilidades pelos estudantes. Conforme o documento, os alunos foram 

categorizados quanto às competências e o desenvolvimento de habilidades em; Muito crítico; 

crítico; intermediário; adequado. Analisando os resultados, a região Nordeste obteve o 

segundo pior desempenho, ficando atrás a região Norte.  

Analisando os resultados específicos do nosso Estado, quanto aos estágios de 

construção de competências matemáticas na 4° série do Ensino Fundamental, observamos que 

houve uma discreta queda de 2,1 pontos na categoria muito crítico, o nível intermediário se 

manteve com o percentual de 26,8 nos anos de 2001 e 2003. A categoria crítico, no entanto, 

sofreu aumento na última avaliação de 2,5 pontos e percentual de alunos categorizados no 

estágio adequado caiu 0,4 pontos percentuais. 

Constatamos que o perfil do ensino de Matemática no intervalo de tempo 

contemplado pela avaliação do SAEB (BRASIL, 2001-2003), não apresentou mudanças que 

pudessem ser consideradas significativas e eficazes em relação ao aspecto do ensino e 

aprendizagem. Se tomarmos como parâmetros as competências geométricas elencadas nas 

categorias “muito crítico” e “crítico”, poderíamos afirmar que os alunos estão concluindo a 

primeira etapa do ensino fundamental, hoje equivalente a cinco anos letivos, nominando 

figuras geométricas simples e calculando a área destas a partir da contagem do número de 

lados com o suporte da malha quadriculada.  

Considerando o aumento do percentual na categoria crítico e a redução no índice 

da categoria adequada, chegamos à constatação de que o ensino de Matemática no Estado do 

Rio Grande do Norte é precario. Esse aspecto vem se agravando conforme os dados do 

relatório de Médias de desempenho do SAEB 2005 em perspectiva comparada (BRASIL, 

2007). Em 1995, o desempenho dos alunos norte-rio-grandenses apresentou seu maior índice 

de desempenho com 184,5 pontos, assumindo em continuidade uma tendência ao declínio: em 

1997 obteve 181,2 pontos; em 1999 baixou para 167,8 pontos; em 2001 regrediu para 159, 7; 

em 2003: 158, 1 pontos, em 2005 apresentou um discreto aumento relativo a 159 pontos, 

média esta muito próxima ao limite mínimo que é dado na escala, ou seja, 150,0 pontos. 

 

 

1.2 VISLUMBRANDO POSSIBILIDADES DE MUDANÇAS NO ENSINO. 
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O padrão decrescente do desempenho dos alunos do Ensino Fundamental do Rio 

Grande do Norte, em Matemática, nestes dez anos confirma a existência de um problema 

urgente: o ensino de Matemática está agonizando. Atentamos ainda que a tendência à queda 

gradativa também se mantém em nível de Brasil, o que se configura como problema 

generalizado. Conforme os dados coletados, o desempenho geral oscilou de 192,8 pontos em 

1995 para 185,7 em 2005, reforçando a ideia da urgência de um redimensionamento na 

formação de professores e consequentemente reconfiguração do modelo de docência, 

implantação de políticas públicas de incentivo e valorização profissional, garantia de uma 

formação inicial e continuada de qualidade entre outras medidas. 

A ausência de conteúdos matemáticos ao longo da formação ganha maior 

evidência no 6° ano, momento do ingresso no Ensino Fundamental II. Nesta etapa, há uma 

considerável mudança no processo de encaminhamento didático do ensino para os alunos que 

imediatamente deixam de serem vistos como meninos e conseqüentemente passam a serem 

tratados como “adultos”.  

Com a promoção para o Ensino Fundamental II, as crianças, na faixa etária de 10 a 

12 anos, que conviveram por, pelo menos cinco anos, predominantemente, com um professor 

(polivalente) e mais dois ou três que lecionam disciplinas como educação física, literatura 

infantil, informática, agora passam a conviver diariamente com um rodízio diário de um maior 

grupo de professores responsáveis por cada disciplina específica. Estes esperam e cobram dos 

alunos um comportamento mais autônomo. Tais professores, no processo de acolhida, 

vivenciam a frustração por diagnosticarem as limitações que comprometem a continuidade da 

aquisição e sistematização dos saberes inerentes à etapa que ora se inicia.  

O estado caótico de esvaziamento e ineficácia da aprendizagem matemática e aqui 

incluímos os conteúdos geométricos objeto de estudo desta pesquisa, revelado e quantificado 

nacionalmente pelas pesquisas oficiais (SAEB) e vivenciado cotidianamente pelos docentes, 

vem inquietando pesquisadores que buscam entender o fenômeno e contribuir com reflexões 

teórico-metodológicas que representam alternativas de mudanças às práticas docentes 

cristalizadas.  

Nacarato (2001) analisa as causas da ausência dos conteúdos geométricos, mais 

especificamente nas séries iniciais do ensino fundamental em contexto nacional, e conclui que 



 

 

31

a alusão ou ênfase ao enfoque destes nos documentos e referências oficiais2, ou seja, a 

explicitação curricular, não é suficiente para implementar e efetivar tal prática, atenuando 

assim o caráter predominantemente aritmético dos 1° e 2° ciclos do Ensino Fundamental. A 

autora defende que a atual configuração do ensino de Matemática, é ocasionada por 

professores com uma experiência de formação ineficiente, desprovidos de um referencial de 

conhecimentos geométricos oriundos da escolarização na experiência discente. 

Através de uma revisão literária, observamos que as dificuldades concernentes ao 

ensino de geometria também são vivenciadas por outros países. Pesquisas demonstram que 

professores apresentaram concepções geométricas incorretas, similares a de alunos de 5ª e 8ª 

séries (HERSHKOWITZ; VINNER, 1984, apud LINDQUIST; SHULTE, 1994), e que os 

entraves no processo de ensino de Geometria são apropriações resultantes não apenas do 

processo de formação docente, mas também de experiências discentes de tais professores 

conforme Dana (apud LINDQUIST; SHULTE, 1994, p.273): 

  

 

A decisão dos professores sobre a geometria a ser ensinada é 
profundamente influenciada pela geometria que eles tiveram (geralmente 
uma pincelada durante o primeiro grau seguida de um curso com definições 
e demonstrações no segundo grau), por aquilo que está contido nos manuais 
escolares de uso corrente (muito pouco) e pelo que é exigido nos exames 
finais de seu nível (não muito). A mensagem de todas essas fontes 
geralmente é a mesma: a geometria é maçante, sem importância, irrelevante 
e inadequada para a escola elementar.  

 

 

Constatamos nas palavras da autora que o ensino de geometria se constituiu uma 

problemática instaurada que assume a perspectiva de continuidade. Em nossa pesquisa de 

mestrado (AZEVÊDO, 2005), a avaliação diagnóstica corroborou dificuldades semelhantes às 

detectadas pelos resultados do SAEB: desconhecimento de conceitos geométricos essenciais 

entre alunos em nível de conclusão do segundo ciclo, dos quais destacamos falta de distinção 

das características de figuras planas, polígonos, círculo e tridimensionais (formas espaciais); 

ausência do conceito de medir como comparações entre grandezas de mesma natureza, 

inabilidade para mensurar grandezas como perímetro e área. 

                                                 
2 A autora analisa os pressupostos teóricos implícitos na Proposta curricular para o Ensino de Matemática para o 
1° grau no Estado de São Paulo; Os Parâmetros Curriculares Nacionais e os Standards elaborados pelo National 
Council of Teachers of Mathematics _ NCTM. 
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As análises qualitativas dos dados coletados no decorrer da intervenção 

metodológica inerente à referida pesquisa tiveram seus objetivos validados e apresentaram 

como resultados à identificação de obstáculos persistentes à aquisição dos conceitos 

geométricos: 

• Erros de interpretação de figuras;  

• imprecisão nas medidas obtidas; 

• omissão ou equívoco no emprego de unidades de medidas 
empregadas; 

• erros inerentes à resolução das operações aritméticas envolvidas nos 
cálculos; 

• conflito cognitivo entre o conceito de perímetro e o de área; 

• inadequação no emprego da linguagem matemática (AZEVEDO, 
2005) 

 

 

As categorias acima destacadas, obstáculos à apropriação dos conceitos de 

perímetro e área e os resultados dos exames oficiais (SAEB) indicaram que a pesquisa deveria 

ter continuidade. Tal continuidade se justifica ao percebermos que, apesar dos péssimos 

resultados apresentados, dispomos de baixos índices de pesquisas direcionadas objetivamente 

a este nível de ensino, não obstante a sua importância ao sistematizar toda a base de aquisição 

de saberes e conceitos estruturantes. 

Neste sentido, é importante ressaltar as contribuições do projeto de pesquisa 

coordenado por Rodrigues Neto, voltado para o ensino dos conceitos geométricos sob a 

perspectiva construtivista em turmas de segundo ciclo do ensino fundamental na rede pública 

de ensino desta capital. (RIBEIRO; RODRIGUES NETO, 2005; RODRIGUES NETO, 2001) 

Gàlvez (2001) levanta algumas fragilidades relativas ao ensino de geometria na 

escola primária. Esta autora apresenta seis aspectos que, segundo ela, se constituem em 

desafios ao ensino de geometria: transposição da geometria observável e empírica à geometria 

dedutiva respaldada pela coerência do raciocínio; flexibilidade, compatibilização e 

conciliação do caráter aproximado dos resultados alcançados empiricamente em detrimento 

do caráter exato advindos dos cálculos; alcance da construção e compreensão de 

procedimentos algoritmizados; a coordenação dos aspectos dinâmicos (traçado) e estáticos 

(apresentação) dos objetos geométricos; a aquisição e transposição da linguagem natural e 

cotidiana para a linguagem geométrica; estabelecimento de relações entre o domínio espacial 

e suas relações numéricas. 
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Nacarato (2001) enfatiza a necessidade de realizações de pesquisas que aconteçam 

no âmbito da sala de aula, priorizando as interações e intervenções pedagógicas, com fins à 

produção de conhecimentos que envolvam os aspectos teóricos e curriculares do ensino de 

geometria. Detectamos um contingente variado de pesquisas voltadas para as questões 

geométricas no âmbito do Ensino Fundamental II, Ensino Médio, tais trabalhos como o de 

Rodrigues (2007); Lauro (2007) e Souza (2006) confrontam os desafios da realidade docente 

e encaminham contribuições em termos de propostas metodológicas alternativas ao ensino. 

No contexto do Ensino Superior, as pesquisas em geral direcionam-se à formação de 

professores, objetivando a re-construção de concepções do ensino e o redimensionamento da 

práxis pedagógica do ensino geométrico: Fonseca et al (2001); Almoulod et al. (2004) 

Almoulod; Manrique; Gouveia (2002). 
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2 A PESQUISA E SUA METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compreensão da vida, como algo que é paralisado 
é uma compreensão necrófila. 

Uma compreensão amorosa da vida 
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é aquela que percebe a vida como um processo  
e não algo que é determinado a priori. 

(FREIRE, 2001)) 
 

 

Tendo pontuado a relevância e contribuições de algumas pesquisas, 

apresentaremos, em detalhes a presente pesquisa voltada ao ensino dos conceitos geométricos 

realizada junto a alunos ingressos no 6° ano do Ensino Fundamental (antiga 5° serie).  

Essa pesquisa se constituiu em uma intervenção didática que objetivou propor um 

encaminhamento didático reflexivo voltado à construção conceitual por acreditarmos que uma 

abordagem desta natureza favoreceria à consolidação do processo de aprendizagem por 

tornar-se significativo ao aprendiz.  

O conhecimento relativo à aquisição e à evolução dos processos de construção 

conceitual, em nosso entender se constitui em um saber essencial ao profissional da educação. 

A compreensão das potencialidades e limites advindos dos fatores condicionantes do 

desenvolvimento implicam na tematização da prática docente, procedimento indispensável à 

prática de uma docência reflexiva. 

Nesse processo investigativo, os erros e equívocos dos sujeitos da pesquisa se 

constituíram em importantes indícios para a construção das hipóteses de raciocínio 

empreendidas na busca de sentido e compreensão dos conceitos enfocados através da 

aplicação de um módulo de ensino. Provavelmente a busca de sentido e a tentativa de 

compreensão da linguagem muda das respostas erradas seja uma das mais importantes 

contribuições e se constitua a singularidade desta tese. 

 

 

2.1 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 

A seleção da instituição de ensino e, conseqüentemente, do grupo que colaborou 

com a realização desse trabalho, tornando-se nosso campo de pesquisa atendeu aos seguintes 

critérios: 

i) oferecer funcionamento de turmas do terceiro ciclo; 

ii) pertencer à rede regular de ensino; situando-se geograficamente na cidade do 

Natal; 
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iii) constar de um(a) profissional disponível para colaborar com a realização desta 

pesquisa. 

 

 

2.2 SELEÇÃO DE CONTEÚDOS E DEFINIÇÕES. 

 

 

Os conteúdos de ensino implícitos nos objetivos adotados pela pesquisa foram 

elaborados, tendo por base uma revisão bibliográfica através da qual foram elencados os 

conteúdos e o tratamento didático utilizado para abordar os conceitos geométricos 

direcionados ao 6°ano do Ensino Fundamental. O material consultado constou de PCN 

(BRASIL, 2001a; 2001b); Dante (2003a, 2003b, 2003c); Longen (1999); Domenico (1992); 

Lima (1991) e Rodrigues Neto (2005) referência que fundamentou a abordagem relativa à 

área do círculo. 

Ao longo da pesquisa, exploramos implícita ou explicitamente ideias e conceitos 

geométricos que serão apresentados a seguir com suas respectivas definições conforme 

Baratojo (1994) e Bueno (1992): 

 

 

Área. Medida de uma superfície obtida pela comparação com uma unidade 
de área padrão. 

Área de superfície do paralelepípedo retângulo. Corresponde à área das 
seis faces da figura: A=2(a×b+ a×c+b×c), sendo a, b e c as arestas do 
paralelepípedo retângulo que concorrem num mesmo vértice. 

Área do retângulo. É definida pela fórmula: A=b×h, sendo b a base e h a 
altura. (No quadrado, caso particular do retângulo, ocorre b=h=medida do 
lado l; logo a área do quadrado será A=l²). 

Aresta (do latim, espiga). Interseção de dois planos; segmento de reta 
comum a duas faces de um poliedro; linha comum a duas superfícies de um 
sólido. 

Círculo. Porção do plano limitada por uma circunferência. A área do 
círculo é definida pela fórmula: A=πr², sendo r o raio e π=3,14159... (um 
número constante). 

Circunferência. Curva plana e fechada cujos pontos estão eqüidistantes de 
um ponto fixo, o centro da figura. 

Cubo. Sólido geométrico limitado por seis quadrados iguais. 
Diâmetro. Segmento de reta que liga dois pontos da circunferência, 

passando pelo centro. Medida do diâmetro vale duas vezes a do raio: d=2r 
Dimensão. Medida, extensão; cada uma das extensões (comprimento, 

largura e altura) que se devem considerar na medição das figuras planas e dos 
sólidos geométricos. A Geometria de duas dimensões chama-se Geometria 
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Plana; a de três dimensões Geometria Espacial ou Geometria dos Sólidos. 
Baratojo(1994) 

Geometria. Parte da Matemática que estuda a extensão e as propriedades 
das figuras geométricas (Geometria Plana) ou em três dimensões (Geometria 
Espacial ou Sólida). No Ensino Fundamental estuda-se a Geometria 
Euclidiana, baseada nos Postulados de Euclides. Outras geometrias: analítica; 
descritiva; esférica,  etc. 

Hexágono Regular. Polígono que tem os seis lados iguais e os seis ângulos 
congruentes. 

Matemática. Ciência das grandezas e formas no que elas têm de calculável 
e mensurável, isto é, que determina as grandezas uma pelas outras segundo as 
relações existentes entre elas; --s aplicadas: as que consideram as grandezas 
em determinados corpos ou assuntos; --s puras: as que estudam as grandezas 
de maneira abstrata. (Nota: São numerosas as definições de Matemática, todas 
passíveis de sérias objeções.) BUENO (1992) 

Medida. Grandeza determinada que serve de padrão para a avaliação de 
outras grandezas. Do sistema métrico decimal: metro (m) linear, metro 
quadrado (m²), metro cúbico (m³), com seus múltiplos e submúltiplos.  Uma 
medida de capacidade litro (l=1000cm³). 

Medir. Determinar a extensão de uma grandeza, usando uma unidade de 
medida de mesma natureza. 

Paralelepípedo retângulo. Sólido geométrico limitado por seis retângulos, 
iguais dois a dois. 

Paralelogramo. Quadrilátero de lados opostos paralelos.  
Perímetro. Soma das medidas dos lados de um polígono.  
Pi. Nome da letra π do alfabeto grego, usado em matemática para 

representar a razão constante entre o comprimento da circunferência, c, e o do 
seu diâmetro, D, ( ); π é um número irracional transcendente 

(π=3,1415926...). Na sala de aula usa-se π=3,14 ou π=3,1415. 
Propriedade associativa. Diz respeito a uma operação feita entre 

elementos de um conjunto numérico, em que seu resultado não se altera pela 
maneira como os elementos são associados. As operações de adição e 
multiplicação têm a propriedade associativa, que é definida respectivamente, e 
de maneira geral, como: a+(b+c)=(a+b)+c; e a(b×c)=(a×b)c. 

Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Produto 
de um número pela soma de outros que é igual à soma dos produtos do 
primeiro número por todos os outros. De modo geral: 
a(b+c+d)=a×b+a×c+a×d. 

Reta. Ente geométrico primitivo ou intuitivo. O ponto, a reta e o plano 
constituem os entes geométricos fundamentais (princípios básicos da 
Geometria de Euclides de Alexandria, séc.III A.C., autor de Os Elementos). 

Retângulo. Paralelogramo que tem os quatro ângulos retos. (Obs.: 
Qualquer um dos lados do retângulo pode ser considerado altura, pois seus 
lados adjacentes são perpendiculares entre si. O mesmo aplica-se ao 
quadrado, que é um caso particular do retângulo.) 

Segmento de reta. Conjunto infinito de pontos da reta compreendido entre 
dois pontos distintos dessa reta, inclusive os dois pontos extremos. 

Triângulo eqüilátero. Triângulo que tem os três lados iguais e os três 
ângulos congruentes. 

Volume do paralelepípedo retângulo. (Volume: medida do espaço 
ocupado por um sólido.) Volume (V) do paralelepípedo retângulo (P) é dado 
por: V(P)=abc, sendo, a igual a medida do comprimento, b a medida da altura 
e c a medida da largura. 
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2.3 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 

O construtivismo radical... 
É uma forma de pensar sobre o conhecimento e o acto de conhecer.  

Von Glaserfeld, 1994 
 

 

O termo construtivismo muito divulgado em nossos dias, tem sido adotado como 

filosofia de trabalho por um universo grande de professores, em uma tendência massificada e 

predominantemente metodológica. No entanto, a falta de uma fundamentação teórica 

consistente promove práticas ativistas resultantes do desconhecimento ou má interpretação 

desta teoria do conhecer (AZEVÊDO, 2000).  

Esta pesquisa adotou a abordagem do construtivismo radical enquanto teoria que 

subsidiou a compreensão dos fenômenos que envolvem os processos de ensino e de 

aprendizagem, estando ela fundamentada nas ideias de VON GLASERFELD 

(1984;1990;1994) que assim o define: 

 

 

O que é construtivismo radical? È uma abordagem não convencional dos 
problemas do conhecimento e do acto de conhecer. Ela parte do princípio de 
que o conhecimento, independentemente da forma como for definido, está na 
cabeça das pessoas e o sujeito pensante não tem alternativa senão construir 
aquilo que conhece com base na sua própria experiência. Aquilo que fazemos 
da experiência constitui o único mundo onde vivemos de forma consciente. 
(VON GLASERFELD, 1994, p. 19) 
 

 

O construtivismo radical está fundamentado nas contribuições teóricas de Jean 

Piaget. Com base em sua teoria do desenvolvimento foram formulados os princípios 

fundamentais que norteiam suas concepções filosóficas, aspectos que caracterizam esta 

abordagem construtivista distinguindo-a das demais: 
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1. O conhecimento não é recebido passivamente nem pelos sentidos nem 
por meio de comunicação; 
• O conhecimento é construído activamente pelo sujeito cognitivo. 
2. A função da cognição é adptável, no sentido biológico do termo, 
tendendo para a adaptação ou viabilidade; 
• A cognição serve a organização do mundo experiencial do sujeito, não 
a descoberta de uma realidade ontológica objectiva. (VON GLASERFELD, 
1994, p. 97) 

Referendado na obra de Piaget, La constrtruction du réel chez l “enfant, Von 

Glaserfeld, (Piaget, 1937, apud Von GLASERFELD 1994, p. 108) apresenta uma definição 

deste autor para o termo conhecimento: “o conhecimento é uma forma mais elevada de 

adaptação”. Em outra obra, Piaget (1998, p. 89) caracteriza a aprendizagem “como 

modificação duradoura (equilibrada) do comportamento, em função das aquisições devidas à 

experiência.” 

O conhecimento ou aprendizagem se constitui, na concepção piagetiana, uma 

síntese do processo maior: adaptação, obtido por meio de um complexo processo dinâmico e 

constante que Piaget denomina equilibração: “Cada estágio constitui então, pelas estruturas 

que o definem, uma forma particular de equilíbrio, efetuando-se a evolução mental no sentido 

de uma equilibração sempre mais completa.” (PIAGET, 1998, p.15) 

O desenvolvimento mental dos indivíduos foi objeto de estudo e investigação, por 

Piaget (1998) definido como: “O desenvolvimento, portanto, é uma equilibração progressiva, 

uma passagem contínua de um estado de menos equilíbrio para um estado de equilíbrio 

superior.” Com base em observações e experimentações Piaget propõe a teoria dos estágios 

de desenvolvimento a fim de explicar o processo generalizado da evolução mental. A citação 

a seguir descreve o princípio de sistematização destes estágios: 

 

 

[...] o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à 
edificação de um grande prédio que, à medida que se acrescenta algo, ficará 
mais sólido, ou à montagem de um mecanismo delicado, cujas fases 
gradativas de ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e uma mobilidade 
das peças tanto maiores quanto mais estável se tornasse o equilíbrio. 

[...] cada estágio constitui então, pelas estruturas que o definem, uma forma 
particular de equilíbrio, efetuando-se a evolução mental no sentido de uma 
equilibração sempre mais completa. (PIAGET, 1998, p. 14 -15) 
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Dessa forma, Piaget (1973) sistematiza o desenvolvimento humano em quatro 

estágios: I Sensório motor (até os 18 meses); II Pré-operatório (18 meses a 7 anos); III 

Operações concretas (7 anos a 12 anos); IV Operações formais (a partir dos 12 anos). Cada 

estágio apresenta características peculiares, ordem de sucessão fixa, podendo apresentar 

variação quanto ao desenvolvimento cronológico aspecto condicionado pelas experiências 

socioculturais:  

Para que haja estágios, é necessário primeiramente que a ordem de sucessão 
das aquisições seja constante. Não a cronologia [...] essa cronologia é 
extremamente variável; ela depende da experiência anterior dos indivíduos, e 
não somente de sua maturação, e depende principalmente do meio social que 
pode acelerar ou retardar o aparecimento de um estágio, ou mesmo impedir 
sua manifestação. (PIAGET, 1973, p. 50) 

 

 

Em síntese, as etapas de desenvolvimento propostas por Piaget apresentam uma 

sucessão de etapas invariável, característica que não se aplica à faixa etária de abrangência, 

possuem caráter integrativo, posto que um estágio comporta ao mesmo tempo um nível de 

preparação ao oferecer suporte para o precedente e consolidação em relação ao estágio atual. 

O estágio pode ainda apresentar graus variados estabilidade e conseqüente consolidação. 

Buscamos na teoria dos estágios de desenvolvimento de Piaget relativos ao estágio 

das operações concretas e operações formais subsídios para, através das características 

próprias do momento vivenciado pelos sujeitos da pesquisa, compreender a trajetória do 

processo de aprendizagem, desafiando-os significativamente a fim de potencializar o processo 

das intervenções didáticas para o alcance dos nossos objetivos. Apresentaremos a seguir uma 

síntese desses estágios: 

O estágio das operações concretas, que geralmente ocorre entre os 7 a 12 anos é 

caracterizada pelo surgimento de uma lógica própria vinculada as operações concretas: “[...] 

no sentido em que são limitadas ao domínio da manipulação dos objetos e ainda não 

comportam manejo simplesmente verbal no plano hipotético-dedutivo” (PIAGET, 1973, p74). 

Neste momento há aquisição da reversibilidade e outras operações como conservação, 

seriação e classificação tornam-se possíveis. A aquisição da reversibilidade, no entanto, se 

constitui em um salto qualitativo relevante no processo de desenvolvimento assim descrito 

por Piaget (1973, p.59-60): 
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A reversibilidade é o caráter mais aparente do ato da inteligência, que é capaz 
de desvios e retornos. Essa reversibilidade aumenta, pois, regularmente, etapa 
por etapa. [...] Ela se apresenta sob duas formas: uma que podemos chamar 
inversão ou negação, que aparece na lógica das classes, a aritmética, etc., a 
outra que poderíamos chamar a reciprocidade, que aparece nas operações de 
relação.  

 

O estágio das operações formais é alcançado geralmente após os 12 anos. Nesse 

patamar, o indivíduo atinge a capacidade de raciocinar sobre enunciados e hipóteses, 

utilizando a lógica das proposições e representações; realiza operações combinatórias e 

proporções. 

A evolução de um estágio menos desenvolvido a um mais sofisticado acontece, 

como já mencionamos, através do processo de equilibração (PIAGET, 1998; 1995) que em 

conjunto com a hereditariedade (maturação interna); experiência física (ação sobre os 

objetos), O meio social (o fator educativo). O quarto fator: equilibração não é concebido 

como a justaposição ou acréscimo, mas como fator estruturante ao coordenar os demais em 

uma busca pelo equilíbrio crescente: 

 

 

[...] a teoria do desenvolvimento apela necessariamente, para a noção de 
equilíbrio, pois toda conduta tende a assegurar equilíbrio entre os fatores 
internos e externos ou, mais em geral, entre a assimilação e acomodação. 

[...] O fator de equilíbrio deve ser considerado, na verdade, como quarto fator, 
acrescentado aos três precedentes (de maturação e de meio físico ou social). 
Mas não acréscimos aditivos, pois age a título de coordenação necessária 
entre os fatores elementares, que não são isoláveis. Constitui quarto fator, 
primeiramente, porque é mais geral que os três primeiros, e depois porque 
pode ser analisado de maneira relativamente autônoma. Esta autonomia, no 
entanto, não significa que seja independente dos outros três, pois há uma 
interferência contínua, nas que depende de modos de interpretação próprios, 
fundamentados em considerações puramente probabilísticas (PIAGET, 1995, 
p. 89-90) 

 

 

É importante ressaltar que Piaget não desconsidera ou ignora a contribuição dos 

fatores hereditários, do meio físico e do meio social para o desenvolvimento dos indivíduos. 

Atentamos, no entanto que este, ao contrário de outras abordagens, também consideradas 

construtivistas, não prioriza ou superestima as potencialidades de nenhum dos fatores em 

específico. A ênfase do processo está ancorado no aspecto que este denominou de quarto 
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fator, ou seja, no processo de equilibração por este subdividido em dois momentos distintos: 

assimilação e acomodação. 

Ao ser confrontado por uma nova situação, ou necessidade, o sujeito cognoscente 

entra em desequilíbrio. Surge então a necessidade de “assimilar” aspectos que podem 

envolver a incorporação de coisas, pessoas ou informações do mundo exterior a esquemas 

anteriormente estruturados e internalizados: 

A hipótese de assimilação consiste pelo contrário em admitir que o sujeito 
acrescenta sempre certas ligações ou certas modalidades aos dados objetivos, 
de maneira, precisamente, a estabelecer, depois a compreender sua 
objetividade. (PIAGET; GRECO 1974, p. 48) 

 

 

A ampliação do esquema inicial através do processo de assimilação de uma nova 

informação implica em uma acomodação, ou seja, interação ou ajuste dos novos dados as 

estruturas internas do aprendiz, seja ela em nível elementar como a aprendizagem de uma 

ação motora, ou um procedimento mais abstrato como resolução de uma operação matemática 

abstrata. Com a nova estruturação do esquema, o indivíduo chega ao equilíbrio, até que se 

reinicie um novo processo de equilibração responsável pela contínua ampliação dos 

esquemas:  

 

 

Ora, do ponto de vista do equilíbrio, essa aprendizagem dos conteúdos é 
caracterizada por uma equilibração gradual, mas sempre inacabada, entre a 
assimilação e a acomodação, enquanto somente as estruturas lógico-
matemáticas realizarão esse equilíbrio sob uma forma permanente. Resulta, 
com efeito, das características mesmas da assimilação inicial, que tende a 
incorporar todo o meio a alguns esquemas pouco numerosos e rígidos, que se 
defrontará com perturbações desse meio de uma maneira que acabará 
incessantemente sua estabilidade, constrangindo-a a acomodações 
modificando os esquemas que tendiam a se conservar. Mas enquanto os 
esquemas se diferenciam se multiplicam e se coordenam entre si, acontece 
que seu equilíbrio aumenta com relação à acomodação, pois sua variedade 
crescente diminui o número das variações impostas de fora. (PIAGET; 
GRECO 1974, p.70) 

 

 

Um aspecto relevante descrito na narrativa acima, diz respeito às perturbações que 

interferem na estabilidade dos esquemas, induzindo-as a novas acomodações e conseqüentes 

reestruturações dos esquemas. Este fenômeno, que entendemos como conflito cognitivo, foi 



 

 

43

considerado, ao longo deste trabalho que objetivou a ampliação dos esquemas conceituais de 

volume, área e perímetro. 

No decorrer das intervenções observamos que alguns alunos estabelecerem novas 

acomodações que resultaram na ampliação e reorganização dos esquemas conceituais foco 

desse estudo. A esse respeito, a concepção de conflito e erro enfocada pelo construtivismo 

radical, demanda uma visão relacional da verdade na qual não existem verdades absolutas, e 

os erros e conflitos cognitivos se constituem de tentativas inteligentes para solucionar as 

novas demandas provenientes dos desequilíbrios: 

 

 

A experiência de um conflito ou falha diz-nos meramente que, naquelas 
determinadas circunstâncias de experiência, determinado esquema não 
funcionou. A falha, além do mais, pode dever-se, não ao mundo, mas a uma 
dificuldade ou contradição intrínsecos ao esquema. Se, em vez disso, um 
esquema for bem sucedido, isto mostra apenas que ele é viável pelo facto de 
ter “funcionado”. Não se pode fazer qualquer inferência sobre o mundo “real” 
a partir desta viabilidade, porque um número sem fim de outros esquemas 
poderia igualmente ter funcionado (VON GLASERFELD, 1994, p. 132). 

 

 

Aliado às ideias do construtivismo radical, empregamos as contribuições de 

Richard Skemp quanto à sistematização, caracterização e distinção dos níveis de compreensão 

dos conceitos matemáticos. Tal contribuição assim como a abordagem construtivista também 

tem seus fundamentos teóricos ancorados na teoria piagetiana, teoria esta que se constituiu o 

principal referencial teórico-metodológico, condicionando assim, o sentido e compreensão do 

processo de construção dos conceitos geométricos abordados nesta tese. 

O referido autor, segundo Wielewski (2008), lançou as bases teóricas sobre a 

aprendizagem inteligente, cujos pré-requisitos consistiam na necessidade de entender 

profundamente o funcionamento da inteligência. Ao propor este desafio, Skemp integrou as 

áreas de saberes da Matemática, Psicologia e Educação.   

Uma das contribuições de sua teoria foi a classificação da aprendizagem 

matemática em dois níveis de compreensão distintas: a aprendizagem por hábito 

(compreensão instrumental) e a aprendizagem inteligente (compreensão relacional). Tais 

níveis, segundo Skemp (1980), determinam a abrangência e complexidade dos conceitos 

adquiridos. Nesta pesquisa, as respostas obtidas foram analisadas e categorizadas com base na 

classificação proposta por Skemp. 
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Fossa (2001) explica que a compreensão instrumental e a compreensão relacional 

se constituem em dois estágios de um mesmo processo de conhecimento. Para esse autor, o 

conhecimento instrumental está relacionado à adoção de um esquema de ação simples, 

relacionando-se a poucos esquemas. Nesse nível, a aprendizagem assume a característica de 

fácil assimilação e automação e por esta razão torna-se ineficiente, quando se solicita do 

aprendiz o exercício da reprodução e comparação de conhecimentos, limitando 

consideravelmente a interação do aprendiz em situações inovadoras. 

O conhecimento relacional, ou aprendizagem inteligente implica segundo Skemp 

(1980) na capacidade de combinar e relacionar muitas e diferentes experiências. Conforme 

esse autor, quanto mais abstratos forem os conceitos, maior será a capacidade de relacionar-se 

a outros conceitos. Por esta razão Fossa (2001) interpreta que tal nível de compreensão 

permite que o aprendiz desenvolva características como criatividade, criticidade e uso eficaz 

da memória. A aprendizagem relacional assume um caráter adaptativo, por agregar a si vários 

planos de ação, ou seja, uma rica conexão de esquemas, conforme Wielewski (2008, p. 62): 

 

 

[...] uma aprendizagem inteligente, muitas vezes colocada como entendimento 
relacional, consiste não em memorizar uma coleção de regras, mas no edifício 
erigido por meio de estruturas de conhecimento, das quais uma grande 
variedade de planos de ação pode ser derivado, como e quando 
exigido.construir esses planos de conhecimento existentes é uma função da 
inteligência.  

 

 

A ideia piagetiana de esquema é um aspecto bem enfocado na obra de Skemp, que 

os concebe como elementos de estruturação mental e conseqüentemente instrumento de 

aprendizagens posteriores: 

 

 

Quanto maior for o número de outros esquemas que tenhamos disponíveis, 
maior será nossa possibilidade e confrontar o inesperado. 
[...] Nossos esquemas existentes são também indispensáveis para a aquisição 
de conhecimentos futuros. Cada coisa que aprendemos depende de certo 
modo, de algo que já conhecemos. (SKEMP, 1980, p. 44) 
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Dada a importância dos esquemas para o processo de aquisição de uma 

aprendizagem efetiva, Skemp (1989, apud WIELEWSKI, 2008, p. 67) apresenta seis 

características de esquemas bem estruturados:  

i) eles tornam possível a compreensão, e são relacionados à 
adaptabilidade; 
ii) eles fornecem uma fonte rica de planos de ação e técnicas; 
iii) esquemas compartilhados facilitam a cooperação; 
iv) aprender é mais fácil; 
v) é mais fácil para futuras aprendizagens; 
vi) aprendizagem inteligente é intrinsecamente prazerosa para a maioria 
das crianças, e não depende de recompensas externas ou punições. 

 

 

Julgamos relevante ressaltar as características dos esquemas bem estruturados, por 

entendermos que o que diferencia a aprendizagem por hábito (instrumental) da aprendizagem 

inteligente (relacional) são as inter-relações, ou seja, os aspectos quantitativos das conexões 

realizadas entre os esquemas. Consciente desses processos, parece coerente que, ao planejar 

ensinar um determinado conhecimento matemático, o professor deveria conhecer os esquemas 

conceituais iniciais de seus alunos, elencando os conhecimentos pré-requisitos a essa 

compreensão e, desafiando-os em novas situações, a fim de obterem a ampliação dos 

esquemas conceituais a partir de uma nova acomodação, re-estruturação. 

Um questionamento permeia a reflexão de Skemp frente aos dois níveis de 

compreensão de conceitos matemáticos: se a aprendizagem inteligente implica em uma 

elaboração mais ampla e adaptável dos esquemas conceituais por que essa abordagem de 

ensino não se constitui em um fim do processo educacional? O autor apresenta então algumas 

razões para a predominância da abordagem instrumental no ensino e matemática: 

 

 

1- No seu próprio contexto, matemática instrumental é normalmente 
mais fácil de compreender, às vezes é muito mais fácil. Alguns tópicos, como 
multiplicar dois números negativos, ou dividir por um fracionário, é difícil de 
conseguir relacionalmente. “Menos vezes menos igual a mais”, e ‘para dividir 
uma fração você a multiplica pela sua inversa’ são regras facilmente 
lembradas. Se o que se procura são páginas de respostas certas, matemáticas 
instrumentais podem fornecer isto mais rápido e facilmente. 
2- Assim as recompensas são mais imediatas, e mais evidentes. É 
agradável conseguir muitas respostas certas, e nós devemos considerar a 
importância do sentimento de sucesso que os alunos detêm disto, 
principalmente em se tratando de provas e concursos. 
3- Justamente porque menos conhecimento é envolvido, pode-se 
conseguir a resposta certa mais rapidamente e com mais confiança ao se 
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utilizar a compreensão instrumental do que a relacional. (SKEMP, 1998, p. 9 
Apud WIELEWSKI, 2008, p. 79) 

 

 

Os aspectos elencados acima conferem ao conhecimento instrumental o caráter 

imediatista e pragmático da aplicação efetiva dos conhecimentos matemáticos. Em 

contrapartida, o conhecimento relacional por demandar um maior grau de elaboração a fim de 

explicar “o que” e o “porque” de uma determinada situação, confere ao sujeito 

conseqüentemente o exercício da autonomia intelectual, criatividade e criticidade aspectos 

enfatizados na citação abaixo: 

 

 

[...] são ricos em ligações externas e internas, facilitando o reconhecimento 
de situações relacionadas entre si ou em questões análogas. Com alunos 
podem conseguir a redução de numerosas regras específicas, usando para 
isso processos de abstração ou generalização, para a formalização de 
princípios gerais, facilitando com isso a retenção e ampliando a experiência 
pelo manuseio mais amplo do elenco de conhecimento, ampliando a 
criatividade e o pensamento crítico. Da mesma forma, esse pensar 
esquemático e sistêmico ao estabelecer princípios gerais, facilita e garante 
uma melhor organização e visualização do processo como um todo, 
dinamizando com isso, da mesma forma a memória. Isto também possibilita 
que o sujeito torne-se mais maleável e adaptável a situações novas e menos 
dependente de situações modelos vivenciadas (WIELEWSKI, 2008, p. 81-
82). 

 

 

Com base nas leituras e reflexões sobre as categorias de compreensão dos 

conhecimentos matemáticos de Skemp e, conforme já explicitamos anteriormente, 

entendemos que ambos os níveis de compreensão se constituem em momentos diferenciados e 

complementares de um único processo de aprendizagem. Os aspectos instrumentais do 

conhecimento conferem ao aprendiz agilidade e proficiência no saber, o caráter relacional 

implica no aprofundamento e efetividade na aplicação dos conhecimentos a situações variadas 

que extrapolem inclusive o contexto escolar. Em nossa pesquisa, objetivamos que os alunos 

inicialmente dominassem as competências instrumentais, mais direcionadas à aquisição de 

conhecimentos procedimentais que envolvessem os conceitos, avançando rumo à 

compreensão mais ampliada dos conceitos, possibilitando aos sujeitos da pesquisa a 

capacidade de estabelecerem generalizações e aplicação mais abrangente e autônoma dos 

conhecimentos geométricos enfocados por esse trabalho. 
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2.4 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa caracterizou-se por uma abordagem metodológica qualitativa, com 

intervenção direta da pesquisadora. A intervenção em sala de aula foi realizada com o 

objetivo de verificar a validade de um módulo de atividades de ensino, com fases de 

avaliação. Esse estudo caracterizou-se como uma pesquisa experimental, do tipo antes-depois 

com estímulo, com um grupo só, aplicado à Educação (GIL, 1991; LAVILLE e DIONNE, 

1999).  

Essa tipologia de pesquisa também pode ser incluída na modalidade que Fiorentini 

(2006, p. 70), denominou de pesquisa-ação colaborativa. Segundo esse autor, sua principal 

característica se constitui em “um processo investigativo de intervenção em que caminham 

juntas a prática reflexiva e a prática educativa.” 

A caracterização desse estudo como uma pesquisa experimental se justifica porque 

demonstra a existência de uma relação de causa e efeito, entre duas variáveis, em um 

determinado grupo (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 139). Segundo esses autores, esse tipo de 

pesquisa é importante em ciências humanas, pois “[...] constata-se que ela serve 

freqüentemente de referência no momento de estabelecer categorias de pesquisas [...]”.  

A participação da pesquisadora na busca por relações e indícios, sua 

interpretação ao classificar os níveis de aprendizagem a partir das categorias de Skemp (1980) 

em compreensão instrumental e compreensão relacional; o formato da pesquisa: o caráter 

marcado pela interação entre pesquisadora e professora colaboradora, e pesquisadora e alunos, 

constitui aspectos que demonstram a apropriação do caráter qualitativo dessa pesquisa 

permitindo, dessa forma, sua intercessão no campo da pesquisa-ação. 

A pesquisa-ação assim como a pesquisa experimental, apresenta seus limites, 

sendo desacreditada por alguns pesquisadores. Segundo Gil (1991) o relacionamento do 

pesquisador com o grupo envolvido no problema, foco do estudo, se constitui uma fragilidade 

desta modalidade de pesquisa, podendo comprometer a objetividade do pesquisador, o que 

por sua vez, pode desqualificar a investigação científica. 
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Bogdan e Bilklen (1997) por sua vez, entendem que tal investigação é pautada pela 

objetividade, e que esta, no entanto, não exclui as impressões do pesquisador. Em 

contrapartida, esses autores advertem para a importância da tomada de precauções quanto à 

necessidade da descrição detalhada dos aspectos observados, atentando para a honestidade, o 

rigor, e o dimensionamento da amplitude de relações em que o objeto de estudo está imerso. 

Segundo esses autores, esta perspectiva de pesquisa acadêmica tem como 

pressuposto a investigação de aspectos relevantes de um determinado “problema” com fins a 

oferecer contribuições e conseqüentemente desencadear “mudanças sociais”. Thiollent, (1985, 

apud, GIL,1991, p. 60) define a pesquisa-ação como: 

 

 

[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

Ressaltamos ainda, algumas características consideradas por esta pesquisa e, que, 

no entanto, se constituem apropriações da pesquisa-ação, de origem etnográfica, proposto por 

André (2000):  

• Ênfase no processo da investigação em detrimento ao resultado final ou produto da 

investigação.  

A inclusão desta pesquisa na modalidade de pesquisa-ação adéqua-se à visão da 

pesquisadora, ao acreditar que os resultados obtidos pela pesquisa se constituíram em fruto de 

uma práxis pedagógica dinâmica que envolveu reflexão × ação × re-planejamento, em um 

contexto real de sala de aula com toda sua subjetividade. 

• Atenção aos significados.  

Ao adentrarmos no universo escolar objetivamos a busca de significados, 

apreensão e descrição das visões, experiências e contexto dos participantes da pesquisa: os 

alunos inseridos no processo de aprendizagem. Interessou-nos investigar como se processava 

a aprendizagem e suas implicações para a vida prática dos educandos, entre outras questões. 

• O pesquisador se constituiu instrumento principal da investigação científica. 

Em virtude dessa característica, destacamos o desenvolvimento da intervenção 

direta da pesquisadora com a realidade investigada, bem como o tratamento descritivo e 

interpretativo utilizado para análise dos dados.  
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• Envolvimento do pesquisador - trabalho de campo: “O pesquisador aproxima-se de 

pessoas, situações, locais, eventos, mantendo com eles um contato direto” (ANDRÉ, 2000, p. 

29). 

2.4.1 Etapas da intervenção didática: 

 

 

Essa pesquisa3 consta de uma intervenção (trabalho de campo). Para efeitos 

didáticos, a intervenção metodológica foi organizada em três momentos: 

 

• Aplicação de uma avaliação diagnóstica: 

 

 

O primeiro momento da intervenção constou da aplicação de uma avaliação, 

objetivando diagnosticar o nível de conhecimento dos alunos sobre conteúdos geométricos, e 

assim, subsidiar a elaboração das atividades de ensino. Este momento específico da 

intervenção será apresentado com maiores detalhes na segunda parte deste trabalho. 

 

 

• Aplicação de um módulo de ensino 

 

 

A intervenção pedagógica culminou no momento específico da aplicação do 

módulo de ensino. O módulo constituiu-se de um plano de ação que inclui um cronograma de 

trabalho, objetivos, conteúdos e o conjunto de treze atividades de ensino cuja dinâmica 

priorizou o processo de interação professor-aluno e aluno-aluno elaboradas com base nos 

resultado da avaliação inicial que diagnosticou as dificuldades e potencialidades dos 

participantes da pesquisa.  

Realizamos as intervenções das situações planejadas junto aos alunos e avaliamos 

cada situação proposta, re-planejando-as quando necessário, fazendo sistematicamente o 

registro escrito e documental (registro escrito) das situações propostas, o que favoreceu uma 

                                                 
3 A presente pesquisa não tem a pretensão de atender ao critério “Envolvimento prolongado do pesquisador” 
empregado originalmente em uma pesquisa etnográfica conforme propõe André (2000), no entanto, tal aspecto 
não será desprezado conforme explicitamos.  
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maior precisão na coleta e análise dos dados. Este momento específico da intervenção será 

apresentado em detalhes no quarto capítulo deste trabalho. 

 

 

• Aplicação da avaliação final: 

 

 

Ao final da intervenção didática, reaplicamos o mesmo instrumento da avaliação 

final com fins a apreciação da aprendizagem dos conteúdos objetos desta investigação e 

conseqüentemente analisar os dados para validação da pesquisa. Os resultados obtidos nesta 

avaliação foram comparados aos da avaliação inicial a fim de visualizarmos a evolução da 

turma quanto à aquisição e ampliação dos conceitos de volume, perímetro e área. Avaliação 

final e seus resultados estão detalhados no quinto capítulo. 

 

 

• Análise e interpretação dos dados: 

 

 

Os dados obtidos pela pesquisa foram analisados sob as perspectivas qualitativas e 

quantitativas. Na análise quantitativa, empregamos estatística descritiva dos dados obtidos. A 

análise qualitativa dos dados solicitou-nos quanto à elaboração de critérios, interpretação e 

julgamento aspectos que envolveram o subjetivismo a fim de empregar coerentemente a teoria 

de Skemp.  

O julgamento que envolveu a categorização das respostas em determinado nível de 

compreensão representou um desafio à pesquisadora, fazendo-se necessário ressaltar que a 

categorização apresentada neste trabalho restringiu-se à avaliação relativa a um determinado 

momento dos processos de ensino e de aprendizagem, não se configurando assim em um 

rótulo ou resultado cristalizado. 

Por entendermos as implicações e subjetividade que envolvem os processos 

avaliativos, objetivando fugir da ineficácia de uma mera classificação superficial no processo 

de categorização, sentimos a necessidade da elaboração de critérios de avaliação específicos e 

adequados a cada questão e momento específico da intervenção. 
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Dienes (1970) faz uma relevante observação sobre a complexidade que envolve 

um diagnóstico e os possíveis equívocos da avaliação da aprendizagem. Ao discorrer sobre a 

questão aprendizagem, o autor faz uma inferência quanto ao nível quantitativo de 

interconexões conceituais que envolvem o nível de conhecimento relacional, destacando, no 

entanto, a aparente semelhança que, por vezes, faz incorrer em uma categorização superficial, 

fundamentada em uma primeira análise. 

 

 

Uma criança pode, ter a impressão de que entende matemática, quando, na 
realidade, tal não se dá. Nessa situação, falta-lhe qualquer apreciação real da 
interconexão dos vários processos que conhece. Também é muito fácil para 
um professor, ficar com a impressão de que uma criança entende alguma 
coisa, quando, de fato, tal não acontece, porque a criança aprende facilmente 
as respostas-padrão às perguntas padrão e, assim, dá a impressão de saber um 
conceito. Uma pergunta menos padronizada revela, muitas vezes, uma 
situação diferente. É provavelmente, na verdade, que a extensão do 
conhecimento dos conceitos matemáticos sejam ainda menor do que pareça à 
primeira vista. Tal declaração pode, realmente, ser apenas a expressão de uma 
opinião, já que os fatos não podem ser averiguados em uma escala 
estatisticamente válida. (DIENES, 1970, p.18-19) 

 

 

Tendo dimensionado o contexto subjetivo e desafiante da intervenção pedagógica, 

dispusemos-nos a pesquisar, na prática, como se daria a construção e conseqüente aquisição 

dos conceitos geométricos, investigando nos indícios fornecidos pelos alunos: respostas das 

atividades de ensino e discussões suscitadas pelas situações de aprendizagem, 

posicionamentos e justificativas oriundas de entrevistas feitas com os participantes a fim de 

esclarecer qualquer dúvida. 

 

 

• Caracterização do campo de pesquisa. 

 

 

A Instituição de ensino que nos acolheu, tornando-se nosso campo de pesquisa foi 

a Escola Estadual Lourdes Guilherme, situada à Av. São Miguel dos Caribes. s/n, Conjunto 

Pirangi, Bairro Neópolis na zona sul de Natal/RN. 

A escola atendia, no ano letivo de dois mil e sete, a um mil cento e dois alunos 

distribuídos em três turnos de funcionamento, dispondo de três níveis de ensino: 
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• Ensino Fundamental II: Sexto ao nono ano; 

• Ensino Médio: Primeiro ao terceiro ano;  

• Educação de Jovens e Adultos: Primeiro ao quarto nível de ensino, equivalente 

a todo o ensino Fundamental I e II. 

O Ensino Fundamental, nível no qual realizamos esta pesquisa, era oferecido pela 

instituição, especificamente, no turno matutino dispondo de nove (9) turmas, distribuídas 

conforme tabela 1: 

 

 

ANOS 6° 7° 8° 9° TOTAL 
N° DE TURMAS. 3 2 2 2 9 

Tabela 1: Distribuição das turmas por séries. 
Fonte: Secretaria da Escola, 2007. 

 

 

Conforme foi possível observar, o 6° ano, antiga 5° série que demarca o ingresso 

da criança na segunda etapa do Ensino Fundamental constitui-se, nesta escola, o nível de 

ensino com maior demanda em relação aos demais que mantiveram a mesma proporção de 

duas turmas por nível. 

Uma análise inicial desses dados indica um índice de dispersão importante a ser 

considerado, haja vista que, nas séries subseqüentes, a oferta de turmas permanece inferior, 

configurando um afunilamento na permanência de tais alunos no usufruto da educação escolar 

formal. 

Buscando uma melhor caracterização da nossa clientela, obtivemos dados 

específicos a este nível de ensino junto à secretaria da escola, referente aos resultados finais 

dos sextos anos no período letivo de dois mil e seis. Tais informações corroboraram nossas 

hipóteses acerca do índice de aprovação e repetência. Os resultados estão sistematizados na 

tabela abaixo: 

 

 

CATEGORIAS TURMA A TURMA B TURMA C TOTAIS 
Aprovados 23 77% 23 77% 10 36% 56 64% 

Retidos 6 20% 4 13% 10 36% 20 22% 
Evadidos _ _ 2 7% 5 18% 7 8% 

Transferidos _ _ 1 3% 3 10% 4 5% 
Cancelamento 1 3% _ _ _ _ 1 1% 
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Tabela 2: Resultados dos 6° anos em 2006. 
Fonte: Secretaria da Escola, 2007. 

Analisando os dados da tabela 2, observamos que, dos oitenta e oito alunos 

matriculados no sexto ano, cinqüenta e seis (64%), foram promovidos para o sétimo ano e 

vinte (22%), foram retidos se constituindo parte do atual sexto ano C, turma que também 

participou da avaliação diagnóstica inicial. Contabilizando os alunos evadidos e os que 

cancelaram a matrícula oito alunos (9%) foram excluídos do contexto escolar. 

Buscamos junto à secretaria da escola dados relativos aos discentes matriculados 

nos sextos anos no período letivo em que se realizou nossa intervenção pedagógica a fim de 

subsidiar nossa compreensão da realidade na qual iríamos interagir. Conforme as informações 

da matrícula inicial, apresentaremos o número de alunos por turma, a distribuição por faixa 

etária e sexo nas tabelas abaixo: 

 

 

SEXO TURMA A TURMA B TURMA C TOTAIS  
Feminino 14 52% 10 40% 11 42% 35 45% 
Masculino 13 48% 15 60% 15 58% 43 55% 

Total 27 100% 25 100% 26 100% 78 100% 
Tabe
la 3: 
Núm
ero 
de 
alun
os e 
sexo

. 
Fonte: Secretaria da Escola, 2007. 
 

 

Observamos que a exceção da turma A, os alunos de sexo masculino constitui-se 

maioria entre os integrantes do sexto ano.  

 
 

TOTAIS 30 34% 30 34% 28 32% 88 100% 

IDADE/ANOS TURMA A TURMA B TURMA C TOTAIS  
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Tabela 4: Distribuição das turmas por faixa etária. 
Fonte: Secretaria da Escola, 2007. 
 
 

Outro aspecto relevante é a grande distorção Idade X Série, sendo possível 

verificar a existência de faixas etárias dos dez aos vinte e cinco anos em um mesmo nível de 

ensino. Ressaltamos ainda, que apesar dessas peculiaridades, a turma A, na qual 

desenvolvemos nossa intervenção tais aspectos apresentarem-se bem equilibrados, como é 

possível averiguar nas tabelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 _ _ 1 1  
1 
1 
3 
5 
8 
20 
16 
23 
3 

18 _ _ 1 
17 _ _ 1 
16 _ _ 3 
15 _ 1 4 
14 _ _ 8 
13 1 12 7 
12 3 11 2 
11 20 2 1 
10 3 _ _ 

TOTAIS  27 26 28 81 
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3 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
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Como ensinar,  
como formar sem estar aberto  

ao contorno geográfico, social, dos educandos? 
[...] é a importância inegável  
que tem sobre nós o contorno  

ecológico, social e econômico em que vivemos.  
E ao saber teórico desta influencia  

teríamos que juntar o saber teórico-prático  
da realidade concreta em que os professores trabalham. 

(FREIRE, 2000) 
 

 

A avaliação diagnóstica foi elaborada a fim de sondar os conhecimentos 

geométricos inerentes ao universo dos alunos inseridos no 6° ano do Ensino Fundamental. 

Essa atividade visou sondar os conhecimentos pré-requisitos à aprendizagem dos conceitos 

que pretendíamos abordar durante a intervenção, conteúdos matemáticos de alguma forma já 

eram conhecidos (nível intermediário e complexo), bem como investigar os raciocínios e 

estratégias utilizadas para resolução destas questões.  

Optamos pela adoção do teste para instrumento de coleta de informação, pois os 

resultados obtidos, dados em geral, não admitem respostas ou relações diretas de reações de 

causa-efeitos. Conforme Laville e Christian (1999), este instrumento permite ao pesquisador 

estabelecer interpretações relativas aos seus próprios objetivos. Outra vantagem indicada por 

esses autores para a adoção deste instrumento de coleta é a eficiência e rapidez com que pode 

ser administrado, bem como a possibilidade de mensuração e fidelidade dos resultados se tal 

instrumento estiver coerentemente elaborado e submeter os dados a uma análise criteriosa. 

 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

 

 

A avaliação diagnóstica constou de seis questões abertas, nas quais prevaleceram 

situações problemas, envolvendo o cálculo de volume e área, comparação entre volumes, 

identificação das propriedades da circunferência; mensuração da área do círculo, 

transformação de unidades de medidas. 
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Nestas atividades, os alunos foram solicitados a apresentarem o registro 

matemático da resolução das situações, realizarem representações gráficas (ilustrações), além 

de expressarem, por escrito, os resultados obtidos, permitindo assim, o dimensionamento de 

conhecimentos de natureza conceituais, procedimentais e atitudinais do grupo em avaliação. 

A atividade diagnóstica foi aplicada nas três turmas, em um horário de aula de 

cinqüenta 50 minutos. A seguir, apresentaremos os objetivos para cada questão, os conteúdos 

pré-requisitos para sua resolução, o enunciado, e análise do desempenho dos alunos relativa às 

mesmas. 

 

 

 

3.2 QUESTÃO 1 

 

 

1. A figura 1 representa um paralelepípedo retângulo desenhado com cubinhos de 1cm³.  

a) Calcule seu volume; 

b) Registre seus cálculos. 

 
 

 
Figura 1: Paralelepípedo retângulo 

 

 

Na primeira questão, os educandos deveriam calcular o volume do paralelepípedo 

retângulo. Para que este objetivo fosse alcançado satisfatoriamente, esses necessitariam 

identificar as três dimensões na figura, relacionando-as coerentemente as operações de adição 

ou multiplicação a fim de obterem o volume da figura. Tais alunos foram avisados que o 

bloco retangular representado estava completo.  
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Corretas 1 2% 
Erradas 36 60 % 

Em branco 23 38% 
TOTAIS 60 100% 

Tabela 5: Volume. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Observamos que, entre os sessenta alunos participantes desta amostra, apenas um 

aluno indicou o volume do paralelepípedo retângulo, omitindo, no entanto, a unidade de 

medida. Sua resposta foi efetivada com base na ilustração e a estratégia utilizada foi o 

somatório (quatro parcelas iguais) dos cubinhos organizados no sentido horizontal (linhas).  

O único aluno que respondeu corretamente a esta questão empregou uma hipótese 

de raciocínio empírico, apresentando coerência e lógica. Em nenhuma outra resposta há 

indício do uso de processo generalizante que contenha a ideia de fórmula, sendo possível 

diagnosticar que a representação concreta para volume em nível de ilustração ainda 

representou um conhecimento abstrato para a grande maioria (98%) dessa amostra.  

Dentre as resposta erradas, observamos a reincidência de algumas hipóteses 

equivocadas de resolução da questão, elencadas a seguir: 

• Contagem dos quadradinhos das faces visíveis (área de três faces): vinte 

alunos (33%). 

• Indicação da área de superfície total do sólido: oito alunos (13%). 

• Indicação da área de superfície da maior face, multiplicação por seis, 

(número de faces do sólido): dois alunos (3%). 

Entendemos, no entanto, que as estratégias de resolução inadequadas e 

reincidentes representaram uma tentativa lógica e coerente para resolução da questão. 

Conforme o observado, tais raciocínios foram originados a partir da interpretação equivocada 

do suporte visual proposto pela atividade. Outro aspecto emergente nas categorias de erro foi 

a distorção conceitual entre o volume e a área, características esta presente nas três turmas, 

demonstrando a inconsistente aquisição desses conceitos. 

Quanto ao registro dos cálculos e estratégia de resolução para a questão 

diagnosticamos que a contagem um-a-um foi a estratégia mais adotada, utilizada por 

dezessete alunos. Atentamos ainda para o registro de outras estratégias: 

• soma das áreas (superfície total do bloco): sete alunos; 
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• soma de área das três faces visíveis: cinco alunos; 

• calculo da área de uma face e multiplicação por quatro: um aluno; 

• dividir quarenta por três: um aluno; 

A predominância da contagem um-a-um dos cubinhos, enquanto estratégia de 

resolução fortalece o diagnóstico de que a maioria dos alunos encontra-se no estágio concreto 

de operações, necessitando do suporte do material físico para realizarem suas abstrações de 

caráter empírico. 

Vinte e três alunos não registraram a estratégia de resolução, deixando, portanto, 

esse item em branco. 

 

3.3 QUESTÃO 2 

 

 

2. Uma fábrica de embalagens constrói diferentes caixas para indústrias e supermercados. A 

figura abaixo representa a planificação de uma caixa de papelão. Observe as medidas e: 

 
Figura 2: Caixa planificada 
Fonte: A autora (2007). 

 

 

a) Calcule a quantidade de papel utilizada para confecção da caixa. 

b) Desenhe a caixa montada. 
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A segunda questão teve por objetivo verificar se o aluno saberia calcular a área de 

superfície de um bloco retangular planificado, bem como representar graficamente o sólido 

geométrico correspondente à planificação explicitada.  

Em nossa compreensão, a resolução satisfatória da situação problema pressupunha 

prioritariamente o conhecimento de área do retângulo, a identificação das dimensões 

envolvidas no cálculo de área, assim como o domínio das operações envolvidas nesse cálculo. 

Assim, o aluno deveria calcular as áreas dos seis retângulos da figura 2 e somá-los. 

 

 

 

Erradas 30 50% 
Em branco 30 50% 
TOTAIS 60 100% 

Tabela 6: Registro dos cálculos para superfície da caixa. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Nenhum dos participantes respondeu a essa questão. Observamos que a maioria 

dos alunos utilizou como estratégia de resolução, a soma das dimensões explicitadas na 

figura: 29 alunos (48%) 

Atentamos que o recurso visual empregado, o qual pouco favoreceu a resolução do 

problema, haja vista que tais alunos não possuíam o conceito de área, acenando-nos que a 

abstração empírica é significativa quando a abstração reflexiva que lhe dá suporte é coerente. 

Nesta questão, observamos que a abstração empírica não foi eficaz para desfazer o conflito 

cognitivo inerente à mensuração da área da caixa planificada, possibilitando inclusive o 

levantamento de hipóteses de certa forma lógica: somatória das dimensões explicitadas, 

contudo inconsistente. Ancorado neste pensamento, acreditamos que os alunos que 

responderam à questão anterior, empregando como estratégia para o cálculo de volume da 

caixa retangular a área de superfície do sólido, adotaram tal raciocínio induzidos 

intuitivamente pelo suporte visual, no entanto, desprovidos de tal conceito. 

Acreditamos que, se houvéssemos optado pelo recurso da figura da caixa 

planificada quadriculada apesar do caráter intuitivo e concreto da ilustração da ideia de área, 

ainda assim, a exemplo dos resultados obtidos na questão 1, provavelmente os resultados não 

apresentariam índices significativos de acertos em função da ausência do conceito de medir 
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por comparação de grandezas de mesma natureza. Tal modalidade de recurso, entretanto, 

contribuiria satisfatoriamente para os indivíduos já inseridos processo de assimilação, e 

consequente construção dessas ideias.  

Um aluno indicou como resposta, a utilização de uma folha para cada face do 

sólido. Esse raciocínio diferenciou-se qualitativamente do anterior, por entendermos que, 

intuitivamente, tal hipótese de resolução fez referência a um processo de mensuração cuja 

unidade de medida adotada tornou-se inadequada por não explicitar a dimensão da folha, 

(unidade padrão) que seria utilizada para comparação parte-todo. No entanto, sinaliza para a 

gênese da ideia da medição, enquanto comparação, aspecto fundamental e pré-requisito à 

construção do conceito de área. 

Trinta alunos (50%) dos participantes da amostragem não responderam a essa 

questão. 

 

 

Corretas 19 30% 
Erradas 22 37% 

Em branco 20 33% 
TOTAIS 60 100% 

Tabela 7: Ilustração da caixa 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Para o item ilustração da caixa, dezenove respostas foram categorizadas como 

corretas. No entanto, pudemos categorizar entre as respostas obtidas, dois níveis de ilustração: 

no primeiro nível, três alunos (5% da amostra), representaram na ilustração a ideia de 

tridimensionalidade e proporcionalidade em relação às medidas indicadas na ilustração da 

caixa planificada. Entendemos que as representações gráficas com tais características 

pressupõem por parte dos seus autores a aquisição da reversibilidade de pensamento o que os 

possibilitou antecipar e abstrair a nova configuração espacial do sólido proveniente da caixa 

planificada. 

No segundo nível, classificamos dezesseis respostas (25%). Estas apresentaram 

ideia de tridimensionalidade, sem, no entanto, demonstrar qualquer semelhança com a 

configuração de caixa planificada. Apesar da omissão da ideia de proporcionalidade, 

atentamos que, nestas duas tipologias, a representação elementar ou mais aproximada difere 

qualitativamente das respostas equivocadas por sinalizarem para a percepção das três 
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dimensões intrínsecas aos sólidos geométricos aspecto não presente nas respostas 

consideradas erradas. 

Vinte e dois alunos (37%) ilustraram o paralelepípedo retângulo, empregando uma 

representação plana. Este modo de ilustração se constituiu o maior índice de respostas para o 

item ilustração, demonstrando assim, a pouca habilidade de representação através de desenhos 

implicando ainda na dificuldade dos alunos em identificarem e representarem as propriedades 

inerentes aos sólidos geométricos. 

 

 

 

3.4 QUESTÃO 3 

 

 

3 Dentre as caixas mais vendidas pelas fábricas de embalagens estão as de papelão na forma 

de bloco retangular. Com base nos dados abaixo, responda: 

a) Informe a capacidade de armazenamento das caixas; 

b) Ilustre a caixa montada de forma que apresente as três dimensões envolvidas 

no cálculo de volume. 

c) Compare os volumes encontrados. 

 

 

DIMENSÕES 

                          CAIXA A                                                           CAIXA B 

Largura: 25 cm 

Comprimento: 30 cm 

Altura: 120 cm 

Capacidade de armazenamento:  

Largura: 50 cm 

Comprimento: 60 cm 

Altura: 30 cm 

Capacidade de armazenamento: 

 

 

Nessa questão, os alunos deveriam calcular a medida de capacidade das caixas 

retangulares representando graficamente os sólidos geométricos, atentando para a ideia de 

proporção das dimensões indicadas pelo enunciado. Nessa situação, a espessura da caixa de 

papelão não foi levada em consideração. A fim de resolver satisfatoriamente esta situação, o 
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aprendiz necessitaria possuir ideia de volume da caixa retangular; representar graficamente 

dimensões compatíveis com as explicitadas, bem como dominar as operações matemáticas 

envolvidas no processo de cálculo do volume da caixa (Vol. cx.= med. de comprimento × 

med. de altura × med. largura). 

 

 

Erradas 15 25% 
Em branco 45 75% 
TOTAIS 60 100% 

Tabela 8: Volume das caixas. 
Fonte: A autora (2008). 

 

A questão três, apesar de assemelhar-se ao item 1, além de explorar o conceito de 

volume, aspecto pré-requisito à resolução, propõe a comparação entre a capacidade de duas 

caixas retangulares (ambas contendo o mesmo volume apesar de configurações 

diferenciadas). Neste item, em oposição ao anterior, não oferecemos nenhum suporte físico, 

explicitamos as dimensões dos sólidos e solicitamos suas a ilustrações. A construção gráfica 

teve por finalidade desafiar a capacidade representativa dos alunos, atividade esta, que de 

acordo com a coerência da hipótese de raciocínio utilizada, poderia ou não subsidiar o 

processo comparativo. 

Em relação ao cálculo da capacidade das caixas, quinze alunos (25% da amostra) 

dos que se propuseram a responder a questão empregaram como estratégia de resolução o 

somatório das medidas explicitadas pela situação problema. Atentamos para a repetição da 

estratégia utilizada na questão 2 na qual é solicitado o cálculo da área da caixa planificada. 

Tal reincidência parece confirmar a distorção entre os conceitos de área e volume entre os 

alunos cooperadores desta pesquisa. 

Quarenta e cinco alunos (75% da amostra), não responderam a essa questão 

corroborando a ausência desse conhecimento. 

 

 

 CAIXA A CAIXA B 
Corretas 2 3% 1 2% 
Erradas 19 32% 19 32% 

Em branco 39 65% 40 66% 
TOTAIS 60 100% 60 100% 

Tabela 9: Ilustração das caixas. 
Fonte: A autora (2008). 
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Em relação ao quesito ilustração das caixas, adotamos os mesmos critérios 

avaliativos, nos quais para que as ilustrações fossem consideradas satisfatórias deveriam 

representar as ideias de tridimensionalidade e proporcionalidade com as dimensões propostas 

na situação problema. 

Dois alunos ilustraram corretamente a caixa A e um respectivamente a caixa B. 

Esses representaram suas ilustrações de modo a dar ideia de tridimensionalidade e avançaram 

quanto ao emprego de proporcionalidade com a ilustração em relação às dimensões 

explicitadas.  

O mesmo percentual de dezenove alunos equivalente a 32% da amostra, 

apresentaram ilustrações simplificadas para as caixas A e B, empregando figuras planas para 

representar os sólidos geométricos 

O índice de respostas em branco para a ilustração das caixas foi de 

respectivamente, trinta e nove (65%) respostas para caixa A e quarenta (66%) para caixa B. 

Nenhum dos participantes estabeleceu comparação entre a capacidade de 

armazenamento (volume) das caixas 

 

 

3.5 QUESTÃO 4 

 

 

4. Nomeie, na figura abaixo, os elementos que a constituem, bem como suas medidas.  

 

 

 
Figura 3: Circunferência 
Fonte: A autora (2007). 
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(A) Nome da figura; _____________________________________________________ 
 
b) O:_________________________________________________________________ 
 
c) AB:________________________________________________________________ 
 
(d) AO ou OB:_________________________________________________________ 
 
e) Medida de AO ou OB nomeia-se:_________________________________________ 
 
f) Medida de AB nomeia-se:_______________________________________________ 

 

Na quarta questão, os alunos deveriam nomear a figura e seus elementos e 

mensurar com a régua as dimensões de tais propriedades. A realização integral da questão em 

nossa compreensão pressupunha conhecimentos como identificação dos elementos que 

constituem uma circunferência e o domínio procedimental da mensuração com a régua. 

Nos quatro primeiros itens desta questão, (a, b, c e d), os alunos foram solicitados 

a identificarem e nomearem as principais propriedades da circunferência. (Conhecimentos de 

âmbito conceitual). Nos itens que se seguem (e, f), objetivamos avaliar a habilidade de 

mensuração (conteúdo de natureza procedimental) da amostra em análise. A seguir, 

apresentamos os resultados obtidos por cada item. 

 

 

Correto 11 18% 
Erradas 16 27% 

Em branco 33 55% 
TOTAIS 60 100% 

Tabela 10: Nomear circunferência. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Onze alunos denominaram a figura 3 por círculo, categoria essa admitida como 

possibilidade de resposta correta por tratar-se de uma figura plana. Nesse momento, nenhum 

aluno nominou-a de circunferência como também poderia ter acontecido. Atentamos, no 

entanto, para o surgimento das seguintes categorias de respostas equivocadas: Redondo: oito 

respostas (13%); Bola: sete respostas (12%); Retângulo: uma resposta (2%). 

Sete alunos denominaram a circunferência de “bola”, três descreveram-na, 

indicando tratar-se de “uma bola com traço no meio” e “uma bola dividida em duas partes”. 
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Essas respostas corroboram a força do recurso visual permitindo-nos ainda identificar a 

apropriação do universo de conhecimentos prévios destes alunos, condicionando o que estes 

viram. Tal característica é explicada por Lovell (1988) como parte do processo de formação 

conceitual ao indicar que os conceitos são construções gradativas originadas pelas lembranças 

e imagens, que sofrem apropriações e interferências de preconceitos que funcionam, 

estreitando estas categorizações. 

O emprego dos termos “bola” e “redondo” para nomeação da figura por tais 

alunos, indica que estes se encontram num nível de construção conceitual inicial, no qual o 

conceito em foco, ao ser solicitado é imediatamente relacionado a objetos e seus usos, 

empregos e características. Os alunos que indicaram estas categorias de respostas apresentam 

um avanço qualitativo na compreensão em relação aos alunos que indicou a terceira categoria 

de resposta (Retângulo), por não apresentar nenhuma relação direta com a figura. 

 

 

Corretas 2 4% 
Erradas 15 25% 

Em branco 43 71% 
TOTAIS 60 100% 

Tabela 11: Nomear o centro da circunferência. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Para o item nomear o centro da circunferência, obtivemos apenas duas respostas 

(4%) consideradas corretas portanto, nível qualitativo diferenciado. Uma das respostas 

assumiu o caráter formal ao nomear o ponto (o) de centro. A outra indicou o termo “meio 

círculo”, essa categoria de resposta provida de lógica, coerência e sugestionada pela 

representação figural, destaca características conceituais, pois de fato uma reta perpendicular, 

passando pelo centro da circunferência a divide ao meio. Por essa razão pode ser classificada 

como resposta em nível pré-conceitual, em conformidade com o padrão obtido no item 

anterior. 

Quinze alunos (25%) responderam equivocadamente a questão e quarenta e três 

alunos, equivalente a 71% da amostra não a responderam. Tais resultados parecem sinalizar 

para a necessidade de introdução e exploração didática desse conteúdo. 
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Corretas 1 2% 
Erradas 41 68% 

Em branco 18 30% 
TOTAIS 60 100% 

Tabela 12: Nomear o diâmetro. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Dente as respostas obtidas uma foi considerada adequada: “dois raios” atendeu 

parcialmente ao critério identificação do diâmetro da circunferência ao implicitar 

características dos conceitos evocados. 

A categoria que indicou “dois raios” utilizou-se de uma hipótese raciocínio 

teoricamente coerente, tal menção sinaliza para a existência de um repertório de 

conhecimentos geométricos, sendo relevante ressaltar a menção a essa resposta não é 

suficiente para dimensionar sem uma investigação mais aprofundada o nível compreensão 

conceitual deste aluno.  

Detectamos altos índices de respostas erradas e em branco que foram 

respectivamente de 68% e 30%. Observamos em relação a esse item a manutenção de uma 

tendência já diagnosticada nos itens anteriores, na qual o somatório das questões erradas e em 

branco (98%) parece confirmar a ausência desse conteúdo no processo formativo dos 

participantes desta amostra. 

 

 

Corretas 2 4% 
Erradas 17 28% 
Branco 41 68% 

TOTAIS 60 100% 
Tabela 13: Nomear o raio da circunferência. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

O item que solicitava a nomeação do raio da circunferencia apresentou um padrão 

de resposta inverso ao anterior, no qual o índice de respostas foi relativamente inferior ao de 

questões sem respostas. 

Apesar de nenhum aluno ter nomeado o raio, duas respostas indicaram o valor 

numérico relativo à medida do raio, fazendo referência a uma característica própria do 

conceito em evidência, identificando-o, no entanto, não o denominaram. 
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A categoria de respostas admitidas como corretas “2cm”, está incluída em uma 

tendência já diagnosticada entre os participantes dessa avaliação: estes dispõem de 

conhecimentos geométricos iniciais, embora em nível de pré-conceito, conforme o referencial 

teórico adotado por esta pesquisa. Outra categoria visualizada entre as estratégias de resposta, 

também inserida no mesmo nível conceitual foi a categoria “metade da largura”. Ambas 

empregaram uma lógica ancorada em ideias coerentes e fundamentada nas características do 

conceito implícitas na figura. 

No entanto, o grupo que indicou a categoria “metade da largura”, fez menção a 

duas ideias: a primeira empregada coerentemente “Metade” referindo-se ao segmento de reta 

ou raio que divide a circunferência em duas partes e a segunda “largura”, utilizada de forma 

inadequada, haja vista indicar o que, na figura, deveria ser o comprimento do raio. Tal 

equívoco acena para a existência de um conflito cognitivo quanto à compreensão e 

discriminação das características inerentes as figuras planas e os sólidos geométricos. 

Conforme podemos observar, as respostas obtidas apresentam similaridades com o 

padrão de compreensão das questões anteriores bem como coerência e lógica inerentes a tal 

estágio de cognição. 

Um índice alto de quarenta e um alunos (68%), não respondeu a essa questão, 

permitindo-nos inferir que o enunciado não foi significativo a ponto de ser entendido pelo 

grupo. 

 

 

Corretas 10 17% 
Erradas 16 27% 

Em branco 34 56% 
TOTAIS 60 100% 

Tabela 14: Mensurar o raio da circunferência. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

O item que requereu a mensuração do raio da circunferência desafiou um número 

considerável de participantes da pesquisa, provavelmente por ter proposto uma ação 

significativa ao grupo, apresentando inclusive o maior índice de acertos da questão, dez 

alunos (17%) da amostra.  

Dentre as respostas obtidas, sete alunos (12%) apresentaram exatidão no resultado 

empregando a unidade de medida na resposta: centímetro (cm). Observamos ainda, a 
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existência de outro nível qualitativo de raciocínio, nesse patamar de compreensão, 

identificamos três alunos que expressaram corretamente o valor numérico do raio da 

circunferência, no entanto, a unidade de medida foi omitida no registro, reforçando a ideia de 

que tais alunos se encontravam em processo de aquisição do conceito de medir como 

comparação. Provavelmente esses ainda estão por entender que toda mensuração pressupõe a 

adoção de um padrão de medida. 

Dezesseis alunos (27%), responderam incorretamente a essa questão, 

demonstrando pouca habilidade com a utilização da régua. 

Trinta e quatro alunos (56%), não responderam a esse item. 

 

Corretas  10 17% 
Erradas 13 22% 

Em branco 37 61% 
TOTAIS 60 100% 

Tabela 15: Mensura o diâmetro da circunferência. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Em relação à mensuração do diâmetro da circunferência, obtivemos para as 

respostas corretas resultados semelhantes aos diagnosticados no item anterior dez respostas 

corretas (17% da amostra). Atentamos, entretanto para a existência de níveis qualitativos de 

respostas diferenciados: sete alunos (12%) explicitaram em suas respostas a unidade de 

medida empregada e três (5%) omitiram-na. O segundo grupo demonstrou a necessidade da 

consolidação do conceito de medir. 

Treze alunos (22%) da amostra expressaram medidas incorretas e tiveram suas 

respostas categorizadas como erradas e trinta e sete alunos (61%) dos participantes não 

responderam a este item. 

Conforme pudemos analisar, uma peculiaridade dos resultados advindos desta 

avaliação foi o maior índice de acertos das questões relativas aos procedimentos de 

mensuração em relação aos conhecimentos de natureza conceituais. Observamos que, em 

geral, os conhecimentos geométricos abordados, fazem parte, informalmente embora que em 

nível pré-conceitual do repertório de conhecimentos prévios dos alunos. 

Entendemos que os saberes procedimentais permeiam as situações cotidianas do 

universo desses alunos, neste caso específico, o uso da régua, aspecto este também explorado 

em situações didáticas. Acreditamos, no entanto que, se parte ou maioria desses alunos não 
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vivenciaram anteriormente experiências de medições em situações de vida diária, a escola se 

constituiria o local mais adequado para sistematizar tal habilidade. Defendemos ainda, que as 

situações de aprendizagem deveriam desafiar os aprendizes a efetuarem medições e 

estabelecerem comparações, empregando diferentes e equivalentes unidades de medidas, haja 

vista ser o conceito de medir, bem como o uso dos respectivos procedimentos de medição 

conteúdos de ensino da Matemática. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN (BRASIL, 2001a), sistematizam o 

currículo nacional para área da matemática no ensino fundamental, distribuindo os conteúdos 

de ensino em quatro blocos temáticos. Atentamos para a indicação específica do bloco de 

grandezas e medidas, com suas devidas especificidades, para o primeiro e segundo ciclo dessa 

modalidade de ensino. Nas séries iniciais relativas ao primeiro ciclo, seria introduzida a 

identificação de grandezas mensuráveis bem como o uso de instrumentos de medida com 

caráter usual ou não. No entanto, para o segundo ciclo, os objetivos inerentes ao bloco 

temático são gradativamente ampliados, objetivando que os alunos, ao final do segundo ciclo, 

sejam capazes de: 

 

 

i. Utilizar procedimentos e instrumentos de medida usuais ou não, 
selecionando o mais adequado em função da situação-problema e do 
grau de precisão do resultado. 

ii. Representar resultados de medições, utilizando a terminologia 
convencional para as unidades mais usuais os sistemas de medida, 
comparar com estimativas prévias e estabelecer relações entre 
diferentes unidades de medidas (BRASIL, 2001a, p. 82). 

 

 

Constatamos que, se as orientações curriculares nacionais fossem realmente 

exploradas desde as primeiras séries do ensino fundamental, a qualidade das experiências, e 

conseqüentemente, a compreensão relativa ao conceito de medir e à aquisição de habilidades 

inerentes aos procedimentos que lhes são peculiares seriam qualitativamente superiores aos 

diagnosticados nesta avaliação. 

Em âmbito geral, observamos o equilíbrio quantitativo entre as respostas corretas. 

Em especial, destacamos 11 acertos (18%) para primeiro item: Nomear a circunferência; 10 

acertos (17%) para respectivamente Mensurar o raio e o diâmetro da circunferência. A 

tendência ao equilíbrio se mantém em relação aos itens 2, 3 e 4, (dois acertos para cada item) 

relativos à identificação e denominação respectivamente do centro, diâmetro e raio da 
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circunferência. No entanto, ao refletirmos e compararmos os resultados, foi possível detectar a 

obtenção do melhor desempenho dos alunos quanto aos saberes de natureza procedimental 

(mensurações) em relação aos conceituais (identificações e denominações).  

Tal constatação desafiou-nos a planejar uma intervenção didática que abordasse 

conhecimentos geométricos aprofundando os aspectos conceituais dos conteúdos aliado aos 

saberes procedimentais sejam estes de mensuração ou ainda relativos a efetivação dos 

cálculos que envolvem os conceitos a serem abordados. 

 

 

3.6 QUESTÃO 5 

 

 

5. Calcule a área da figura abaixo (n°4). O círculo está coberto por quadradinhos de 1cm². 

Registre as estratégias para o cálculo desta área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Circunferência sobre malha quadriculada 
Fonte: A autora (2007). 
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Nessa questão, os alunos deveriam calcular a área do círculo. A resolução dessa 

questão pressupunha operações como contagem e cálculo por estimativa. Para tal o malha 

quadriculada foi utilizada como possibilidade de suporte a obtenção da área ocupada pela 

figura. 

 

 

Corretas  17 28% 
Erradas 21 35% 

Em branco 22 37% 
Totais 60 100% 

Tabela 16: Área do círculo 
Fonte: A autora (2008). 

Conforme já explicitamos, essas questões tiveram como objetivo visualizar o grau 

de conhecimento geométrico prévio do universo de alunos do sexto ano do ensino 

fundamental. No entanto, as questões 1, 2 e 3 abordavam conteúdos inerentes ao programa de 

ensino de geometria explorado em anos anteriores, a partir do quinto ano do ensino 

fundamental. O que em nosso entender não representavam a garantia de domínio conceitual 

do conteúdo por parte dos participantes desta amostra.  

Os itens 4 e 5, em contrapartida exploravam assuntos inerentes ao conteúdo a 

serem introduzido durante o sexto ano, desencadeando uma maior expectativa quanto ao nível 

das ideias iniciais dos educandos, haja vista, estarmos cientes da precariedade dos 

conhecimentos anteriores inerentes a saberes que acreditamos serem pré-requisitos as 

aprendizagens do conceito de círculo e cálculo de sua área. 

A questão apresentou o círculo quadriculado e solicitou que os alunos indicassem 

a área da figura, utilizando-se do quadrado como unidade de medida. 

Antecipadamente, já conhecíamos as potencialidades e possibilidades de conflito 

cognitivo relativos à inexatidão da unidade proposta frente à configuração circular da figura. 

O cálculo desta área pressupõe a aquisição do conceito de medir como comparação, bem 

como o pensamento reversível para adotar unidades de medidas cada vez menores e 

proporcionais a unidade padrão a fim de melhor estimar a área. 

A resposta exata para a questão è 28,26 quadrinhos, calculando através da fórmula 

para área do círculo = πr², sendo π = 3,14. Delimitamos uma margem de acertos dentre as 

possibilidades de respostas que aproximasse do resultado com base no suporte visual 

proposto. 
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Os alunos que indicaram dezessete quadradinhos inteiros e quantificaram a parte 

fracionária ou propuseram como resposta até vinte e quatro quadradinhos estabelecendo uma 

boa aproximação e, portanto, tiveram suas respostas consideradas corretas. Neste patamar, 

observamos dezessete respostas (28% da amostra). Dois alunos (3%) dentre os dezessete 

indicaram um valor ainda mais próximo da área do círculo, indicando vinte e sete 

quadradinhos e meio. 

Vinte e um alunos indicaram como área do círculo valores que variaram de trinta a 

cento e vinte e cinco quadradinhos, demonstrando dificuldades e conflito para mensuração e 

emprego das unidades de medida rígida, em função da dificuldade de abstraírem, empregando 

unidades menores e sua equivalência com a unidade padrão. Entendemos que a operação de 

empregar sub-múltiplos do quadrado e posteriormente adicioná-los, procurando a 

equivalência com o valor da unidade inicial, se constitui para determinados alunos um desafio 

a ser alcançado em função do pensamento subordinado as operações concretas inerentes ao 

desenvolvimento próprio destes. 

A estratégia mais utilizada para atribuição dos resultados foi a contagem um a um. 

Apenas um aluno registrou os cálculos que resultou como resposta 48 quadradinhos: (16 + 16 

+ 16 = 48). 

A maioria dos alunos deixou marcas gráficas na malha quadriculada (pontos e 

numeração dos quadrinhos), o que não garantiu, no entanto, aos que fizeram uso dessa 

estratégia à obtenção do resultado correto.  

O emprego generalizado da contagem um-a-um, confirmou, mais uma vez, a 

predominância da abstração empírica entre os participantes dessa amostragem. Para um grupo 

considerável de trinta e seis alunos (60% da amostra) o recurso visual não desencadeou o 

efeito esperado: não os desafiando a compararem as unidades menores que o quadrado 

unitário e assim, estabelecerem as devidas equivalências tendo como referencia a unidade 

padrão. A ausência do entendimento de submúltiplos de unidade de área entre os alunos 

corrobora a necessidade de construção do conceito de medir por comparação e conseqüente 

mensuração de áreas. 

 

 

3.7 QUESTÃO 6 
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6. Uma panela de formato cilíndrico foi totalmente cheia com 3 litros de água. Sabendo que 

1ℓ = 1.000 cm³.  

a) Qual a capacidade dessa panela em cm³? 

b) Registre seus cálculos. 

 

 

A última questão da avaliação diagnóstica teve por objetivo calcular a capacidade 

de um sólido utilizando a conversão de medidas de ℓ³ para cm³. A resolução integral da 

situação pressupunha o conceito de medir bem como o domínio das operações fundamentais 

para o cálculo de volume e transformação de unidades de medidas. 

 

Corretas  14 23% 
Erradas 3 5% 

Em branco 43 72% 
TOTAIS 60 100% 

Tabela 17: Capacidade da panela. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Quatorze alunos (23% da amostra) responderam corretamente a esta questão 

estabelecendo corretamente a equivalência entre as unidades de medidas propostas. No 

entanto, observamos dois níveis de respostas. 

No primeiro nível, oito alunos (13%) responderam, incluindo em seus resultados a 

unidade de medida inerente ao volume. Ainda atentamos para a existência de sub-níveis 

diferenciados quanto ao emprego de estratégias de resolução. Cinco alunos utilizaram-se da 

multiplicação da unidade explicitada na situação por sua equivalente em cm³, demonstrando 

assim, conhecerem e utilizarem efetivamente um conhecimento matemático mais elaborado 

que o grupo de cinco alunos que se utilizaram da soma de parcelas iguais para resolução do 

problema, indicando portarem um grau de generalização inferior, ancorado nas operações 

concretas em relação ao grupo anterior. 

Observamos ainda a existência de seis respostas nas quais os resultados estão 

corretamente indicados, no entanto, tais respostas não fizeram menção da unidade de medida, 

o que sugere a necessidade de melhor consolidação do conceito de volume, ou ainda, falta de 

atenção na finalização da atividade. 
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Dentre os alunos que se propuseram a responder a questão e não obtiveram 

sucesso foram detectadas as seguintes estratégias de respostas: 

Indicação de “9” como resposta, ao multiplicar 3×3; 

A seguinte operação de adição: 

1.000 + 1 ℓ + 3. Na tentativa de co-relacionar os dados do problema, sem, no 

entanto, estabelecer relações de medição por comparação e sua respectiva equivalência. 

Indicação de “3 cm³” como resposta.  

Um número considerável de quarenta e três alunos (72%), não respondeu a essa 

questão sinalizando para a ausência da ideia de medir, corroborando a tendência diagnosticada 

na questão anterior, bem como o desafio ainda não superado de abstrair unidades menores e 

equivalentes pela necessidade de obter a reversibilidade de pensamento. 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

 

 

A análise inicial desse instrumento possibilitou-nos a apropriação de muitos 

elementos que auxiliaram o desenvolvimento da pesquisa. Atentamos para a potencialidade e 

criatividade dos sujeitos da pesquisa no uso de hipóteses e estratégias de raciocínio. 

Detectamos o caráter lógico, no entanto, inconsistente de tais respostas em algumas situações. 

Tal aspecto desafiou-nos adentrar na estruturação de tais raciocínios na busca pelo sentido e 

processamento da construção de cada conceito elencado por esta pesquisa de caráter 

experimental. 

Confirmamos mais uma vez o déficit de conhecimentos geométricos no âmbito do 

Ensino Fundamental, fazendo se necessário ressaltar que tal resultado é referente a uma escola 

pública situada na zona urbana da capital, sendo favorecida por infra-estrutura privilegiada em 

relação a outras realidades, bem como constando de um quadro de professores graduados e no 

caso específico desta amostra, formados pela UFRN. Em nosso entender, isso retrata uma 

realidade que em outros contextos poderiam se apresentar de forma mais agressiva. 

Atentamos que em sua maioria os conhecimentos geométricos abordados por esta 

avaliação não estava consolidado pelos participantes da pesquisa, que apresentaram, em geral, 

índices pouco significativos de respostas corretas em comparação às respostas erradas e em 

branco. Em síntese, a avaliação explorou os seguintes conteúdos conceituais: 
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I) As questões 1 e 3 trataram do volume do bloco retangular, sendo que a 

resolução da questão 1 seria baseada no processo de adição, enquanto a resolução da questão 

3 seria baseada no algoritmo (Volume do bloco retangular = med. do comprimento × med. da 

altura × med. da largura);  

II) As questões 2 e 5 tratam da aplicação do conceito de área do retângulo (com 

resolução pela fórmula: Área do retângulo = medida da base × medida da altura), e área do 

círculo (com resolução através do processo de contagem); 

III) As questões 4 e 6 tratam respectivamente de elementos do círculo (centro, raio 

e diâmetro) e equivalência de volume (1ℓ = 1.000 cm³). 

O conceito fundamental explorado nessas questões é o de medir como comparação 

de grandezas de mesma natureza. Além do conceito de medir, a resolução das questões 

implicava na aquisição dos seguintes conceitos pré-requisitos: 

(i) Conceito de Área: no caso do retângulo, a fórmula síntese do processo: (Área 

do retângulo = med. da base × med. altura); medição da área do círculo: por comparação 

direta: (Contagem das unidades de área). 

(ii) Conceito de Volume: No caso do paralelepípedo retângulo ou da caixa 

retangular por adição e uso do algoritmo: (Volume bloco retangular = med. do comprimento × 

med. altura × med. largura). 

Medida de capacidade: equivalência de medida: 1 litro ≡ 1000cm³. 

(iii) Conceito de grandeza linear: No caso do círculo, a medida do raio e a medida 

do diâmetro (como função do raio). 

Atentamos ainda para o desempenho precário dos conteúdos procedimentais 

explorados pelas questões como a representação gráfica de figuras tridimensionais e o uso de 

instrumentos de medição como a régua, dificuldade em realizar o registro matemático por 

extenso dos resultados obtidos. Detectamos também a dificuldade no pensar, compreender e 

relacionar informações, bem como estabelecer relações de equivalência e proporcionalidade. 

Finalizamos essa análise, ressaltando a importância dos dados obtidos e pela 

possibilidade de dimensionarmos o grande desafio que se apresentou: a construção de 

conceitos geométricos em uma perspectiva significativa ao discente a fim de desafiado-lo a 

pensar e interagir, dando sentido próprio ao saber que almejamos que seja adquirido. 
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Não importa com que faixa etária  
trabalhe o educador ou a educadora. 

O nosso é um trabalho realizado com gente,  
miúda, jovem ou adulta,  

mas gente em permanente processo de busca.  
Gente formando-se, mudando, crescendo, 

 reorientando-se, melhorando,  
mas, por que gente, capaz de negar os valores, 

 de distorcer-se, de recuar, de transgredir. 
Não sendo superior nem inferior a outra prática profissional, 

 a minha, que é a prática docente, 
exige de mim um alto nível de responsabilidade ética  

de que a minha própria capacitação científica faz parte. 
 É que lido com gente. 

(FREIRE, 2000)  
 

 

Nesta parte, detalharemos o momento da intervenção metodológica relativa à 

aplicação do módulo de ensino. O ingresso no ambiente da sala de aula dessa feita, 

objetivando aplicar um módulo de atividades e conseqüentemente validá-lo representou o 

momento de maior expectativa à pesquisadora. O período de intervenção teve a duração de 

dois meses, nos quais nos foram disponibilizadas três das cinco horas aulas de matemática do 

6° ano “A”. Assim, com exceção de alguma eventualidade inerente à dinâmica do contexto 

escolar durante o período da intervenção, todas as terças e quintas-feiras, (sendo duas horas 

aulas na terça e uma na quinta), assumimos a docência da turma. 

O módulo de ensino compreendeu um conjunto de treze atividades, abordando 

conceitos geométricos, que envolveu as grandezas perímetro e área de polígonos, área do 

círculo e conceito de volume do bloco retangular elaboradas sob a perspectiva construtivista 

com o objetivo de promover o ensino-aprendizagem destes conteúdos num processo de 

interação professor-aluno e aluno-aluno. 

Além do caráter interativo deste, primamos por direcionar as atividades do módulo 

de ensino em um contexto que contemplasse, na medida do possível, quatro dos seis 

princípios didáticos para as atividades de formação conceitual proposto por Dienes (1970), 

que são: 

• Princípio dinâmico; através do qual os conceitos matemáticos são 

introduzidos, gradativamente explorados e conseqüentemente construídos a partir de jogos 
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que abordem níveis de exigências variadas (jogos que exploram material concreto, jogos 

mentais). 

• Princípio da construtividade; as atividades e jogos didáticos devem favorecer 

a construção de conceitos, habilidades e procedimentos matemáticos.  

• Princípio da variabilidade matemática; conforme tal princípio as atividades 

devem envolver abordagens e experiências singulares, incluindo um maior número possível 

de variáveis. 

• Princípio da variabilidade perceptiva; no qual as atividades de ensino devem 

conduzir ao educando a estabelecer abstrações, bem quanto apresentar uma mesma estrutura 

conceitual de formas perceptivas equivalentes e variadas. 

Dessa forma, as atividades de ensino foram tarefas executadas pelos alunos em 

sala de aula, preparadas e orientadas pela pesquisadora. Conforme Mendes e Sá (2006) tal 

abordagem metodológica valoriza a ação docente, revestindo o ensino de caráter gradativo do 

concreto ao abstrato. Para tanto, devem constar de desenvolvimento, conexão e abstração de 

aspectos que favorecem a evolução gradual da construção conceitual. 

Estas atividades foram elaboradas com o objetivo de remediar as possíveis 

fragilidades dos conteúdos diagnosticadas pela avaliação inicial, bem como promover o 

ensino-aprendizagem dos conteúdos geométricos da pesquisa. Ainda segundo Mendes e Sá 

(2006, p. 11), as atividades de ensino devem caracterizar-se por ser auto-orientadas; 

possibilitar a construção de noções matemáticas a partir de três fases; “a experiência, a 

comunicação oral das ideias aprendidas e a representação simbólica das noções 

construídas”. As atividades devem pressupor um momento de socialização das informações 

entre os envolvidos no processo; apresentar continuidade, buscando a representação de noções 

matemáticas em nível abstrato a partir de vivências concretas.  

Souza (2006) apresenta as implicações da adoção metodológica do ensino de 

Matemática por atividades. Conforme esta pesquisadora, tal opção redimensiona as 

concepções tradicionais do papel do professor e do aluno: 

 

 

[...] a aplicação da metodologia de ensino por atividades na aprendizagem 
matemática proporciona uma independência do aluno em relação ao 
professor, bem como permite uma maior reflexão sobre o conceito ou 
conteúdo que está sendo aprendido. Além disso, esse tipo de metodologia 
exige do professor uma conscientização de seu papel no processo 
ensino/aprendizagem, como mediador do conhecimento e não detentor 
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supremo deste. A aplicação de um módulo de atividades de ensino exige 
uma preparação prévia de todo o instrumento, desde a escolha dos conceitos 
e conteúdos a serem abordados nas atividades, a forma com que esses 
conceitos e conteúdos (SOUZA, 2006, p. 37). 

 

 

A constatação acima reveste de novo significado dos atores sociais dos processos 

de ensino e de aprendizagem: aluno e professor. Tal concepção viabiliza a opção e elaboração 

do módulo compatível com a proposta metodológica desta pesquisa por mobilizar o sujeito na 

construção de suas hipóteses, conseqüentemente, desenvolvendo sua autonomia intelectual, ao 

possibilitar a interlocução entre indivíduos participantes do processo de aprendizagem. 

Adéqua-se ainda, à visão do professor mediador do processo de aprendizagem, responsável 

pelo planejamento e elaboração e re-elaboração das situações de ensino e intervenções 

didáticas significativas. 

 

4.1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO MÓDULO DE ENSINO. 

 

 

O módulo de ensino constituiu-se em um plano de ação que constou de um 

cronograma de trabalho, objetivos, conteúdos abordados bem como as atividades de ensino 

que tiveram como referência o resultado da avaliação diagnóstica inicial que sinalizou para as 

dificuldades e potencialidades do grupo participante da pesquisa.  

Iniciamos intencionalmente a exploração do módulo de ensino, introduzindo o 

conceito de volume, por entendermos que as formas espaciais tridimensionais são mais 

freqüentes no cotidiano, oferecendo portanto, excelente suporte à abstração empírica 

predominante neste momento específico do desenvolvimento dos alunos, além de propiciarem 

a oportunidade de explorarmos a compreensão de aspectos inerentes as figuras 

bidimensionais, planos e linhas (segmentos de retas), unidimensionais. 

Suscitamos desta forma, as discussões sobre a ideia de volume através de 

atividades nas quais os alunos utilizaram-se de cubos com aresta de 5 cm em cartolina e 

isopor como unidade de medida, enquanto recurso físico para construção e mensuração de 

bloco retangulares. 

Este material foi trabalhado nas atividades 1 e 2, nas quais exploramos as 

propriedades do sólido geométrico: Identificação e quantificação das faces, arestas e vértices; 
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bem como a percepção das dimensões peculiares aos sólidos geométricos e observação da 

planificação (área de superfície) do bloco retangular com o suporte da malha quadriculada.  

Este bloco de atividade objetivou identificar e mensurar as dimensões dos sólidos 

geométricos, bem como a indicação do volume destes, empregando como referência unidades 

cúbicas (cubos em isopor). 

Nas atividades de ensino 3 e 4, os alunos foram desafiados a montarem blocos 

retangulares de dimensões variadas, revestindo-os com papel quadriculado. Propomos assim, 

a transição do trabalho com a unidade de medida tridimensional (o cubo), para a 

representação gráfica (faces quadriculadas). Neste momento, também iniciamos um trabalho 

sistemático relativo ao emprego de estratégias de medição e uso da régua, bem como a 

notação do cálculo do volume. 

Estas atividades, portanto, objetivaram a mensuração das dimensões das figuras 

montadas a partir do quadriculado e posteriormente através do uso da régua, assim como a 

indicação do volume dos sólidos; 

O conceito de volume foi introduzido a partir da sobreposição e empilhamento dos 

cubos unitários. Posteriormente, buscamos explorar tal conceito sob a perspectiva da 

representação gráfica enfatizando a aquisição de conhecimentos lógico-matemáticos, foco 

dessa investigação que na perspectiva de Jean Piaget é oriundo de dois processos distintos e 

interdependentes denominados de abstração empírica e abstração reflexionante. 

O processo de abstração empírica representa o momento inicial e conforme Piaget 

(1995, p. 5), “está apoiada sobre objetos, procedente de operações do sujeito.” Nesta 

perspectiva, as ações e a atividade do sujeito sobre os objetos físicos desencadeiam a 

abstração de uma série de características e propriedades (esquemas mentais) na busca pela 

compreensão do objeto exterior, um processo que não deveria ser ignorado por sua aparente 

simplicidade, no qual um condicionante externo origina esquema intrapessoal.  

O segundo processo ancora-se nas atividades cognitivas do sujeito implicando em 

um salto qualitativo do pensamento quanto à maior autonomia e generalização. Dessa forma, 

entendemos que, na medida em que a abstração reflexionante, ou atividade cognitiva 

consolida se, o aprendiz vai gradativamente demonstrando maior independência da 

manipulação e atividade sobre o material físico para efetivação do processo de construção do 

conhecimento. Conscientes desta necessidade, e sabendo que o processo de aprendizagem não 

acontece automático e uniformemente, oferecemos o material físico enquanto recurso à 

abstração empírica, entendendo a possibilidade de usos e obtenção de respostas diferenciadas 



 

 

82

dos sujeitos como parte importante do processo de desenvolvimento dos conceitos científicos, 

visando ao alcance do nível de abstração reflexiva. 

Na atividade 5, introduzimos as ideias de área de superfície a partir do estudo das 

faces do paralelepípedo retângulo, associando o perímetro as arestas do bloco retangular, 

quando rebatidas todas as suas faces sobre o plano objetivando assim a caracterização e 

diferenciação entre figuras planas e figuras tridimensionais.  

A partir da atividade 6 exploramos os princípios de variabilidade matemática e 

perceptiva, propostos por Dienes (1970), objetivando a contextualização e aplicação efetiva 

dos conceitos e fórmulas para cálculos de: 

• Volume (Volume do bloco retangular = base × comprimento× altura); 

• Área (área do retângulo = Base × altura) e;  

• Perímetro (perímetro do retângulo = 2(base+altura) 

Esses princípios foram, até então, abordados sobre a perspectiva da construção de 

conceitos e aquisição de habilidades e procedimentos matemáticos. Ademais os aspectos 

construtivos enfocados através de atividades reflexivas como a comparação de figuras 

diferentes (por exemplo, dois retângulos de dimensões diferentes, porém de mesma área), 

começamos por desafiá-los com enunciados nos quais eles necessitariam relacionar os 

conceitos geométricos a situações cotidianas: As questões de revisão exploradas geralmente, 

ao final das atividades. Tais questões solicitavam ainda a leitura e compreensão das situações 

propostas, domínio de procedimentos aritméticos, bem como emprego de linguagem 

matemática. 

As discussões voltadas para o círculo e propriedades da circunferência foram 

introduzidas a partir da atividade de ensino 8, quando reforçamos a aquisição de conteúdos 

procedimentais como o uso de instrumentos de mensuração como régua, compasso e 

transferidor. As cinco atividades subsequentes objetivaram subsidiar a construção do conceito 

de área do círculo.  

A fim de consolidar esta abstrata construção conceitual nos preocupamos em 

adequar nossa abordagem ao nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos, empregando 

estratégias elementares, a começar pelo processo de contagem com uso de diferentes malhas 

quadriculadas através das quais os alunos poderiam obter aproximações para a área desta 

figura.  
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Inicialmente, objetivamos a indicação da área do círculo através do processo de 

estimativa. Posteriormente, esperávamos a mensuração da área do círculo através da aplicação 

da fórmula: (Área do círculo= 3r²). 

Apresentaremos a seguir, as atividades do módulo, bem como os resultados 

obtidos acompanhado da análise qualitativa e quantitativa4 do desempenho dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ATIVIDADE 1 

OBSERVE OS SÓLIDOS CONSTRUÍDOS A PARTIR DOS CUBOS UNITARIOS E 

RESPONDA AS QUESTÕES: 

 

 
FIGURAS 

 
NÚMERO DE 
CUBINHOS 

UTILIZADOS 
 

 
PROCEDIMENTO 
UTILIZADO PARA 

OBTER SUA 
RESPOSTA 

 
 

ILUSTRAÇÃO 

A 
 
Comprimento: 2 
unidades 
Largura: 2 
unidades 
Altura: 2 unidades 
 

   

 
B 

Comprimento: 3 
unidades 
Largura: 2 
unidades 

   

                                                 
4 As atividades de ensino apresentaram variações relacionadas aos totais ou somatório das categorias 
empregadas. Essas variações foram condicionadas pela freqüência irregular da turma, haja vista considerarmos o 
número de participantes em cada intervenção como cem por cento da amostra para cada respectiva atividade. 
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Altura: 3 unidades 
 
 

C 
Comprimento: 5 
unidades 
Largura: 2 
unidades 
Altura: 2 unidades 
 

   

 
D 

Comprimento: 4 
unidades 
Largura: 1 
unidade 
Altura: 4 unidades 
 

   

Figura 5: Atividade 1 
Fonte: A autora (2007) 
 

 

Na primeira atividade do módulo, os alunos foram solicitados a: 

1) Demonstrarem a construção dos cinco blocos retangulares cujas dimensões 

foram explicitadas no decorrer da realização da atividade; (as dimensões correspondentes a 

cada bloco retangular estão registradas na primeira coluna). 

2) determinar o número de unidades utilizadas (volume); 

3) explicitar operações matemáticas empregadas para indicar o volume do sólido; 

4) ilustrar o sólido representado a partir dos cubos unitários. 

Nesta atividade, os alunos foram convidados a construírem e posteriormente 

representarem caixas retangulares conforme as dimensões explicitadas, empilhando os cubos 

com aresta de 5 cm em cartolina e isopor, recurso físico utilizado como unidade de medida 

padrão, como por exemplo, a construção do bloco C: 5 cubos de comprimento, por 3 cubos de 

largura e 2 cubos de altura. Após o empilhamento dos cubos, os alunos deveriam expressar 

através de linguagem matemática as diferentes formas de cálculo obtidas para o volume das 

caixas, além do processo natural de contagem. Considerando-se o número de cubos da base 

do bloco e o número de cubos de uma pilha, isto é, na altura, o aluno poderia obter o total de 

cubos que compreende o volume do bloco, sintetizando a adição de parcelas iguais na 

multiplicação (para o exemplo acima o bloco teria 10 cubos na base e 2 cubos na altura, o que 

equivale a (10+10) cubos=2×10 cubos=20 cubos).  
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A aplicação de estratégias dessa natureza culminaria com a construção e 

representação simbólica da fórmula do volume do bloco retangular V(R), aqui representada de 

forma semi-retórica: V(R) =med. comprimento×med. Alt.×med. larg. sendo med.=medida, 

alt.=altura e larg.=largura. Nosso desafio ao longo da intervenção era propiciar experiências 

que possibilitassem aos alunos alcançar um grau de generalização a ponto de compreenderem 

e aplicarem a fórmula de volume relativa ao bloco retangular. Durante a introdução das 

atividades, os cubos estavam sempre à disposição dos alunos que necessitassem manipulá-los. 

A proposta de atividade foi bem aceita pelos alunos que participaram da 

construção dos blocos e posteriormente do momento de registro e resolução da atividade. 

Observamos a necessidade quase que generalizada dos alunos em manipularem, estruturando 

e reestruturando os blocos empilhados. 

A avaliação geral das questões sinalizou para obtenção de resultados 

satisfatórios. Inicialmente atentamos para o acolhimento da atividade que desafiou a turma em 

quase toda sua totalidade. Em relação ao item construção e determinação das unidades 

utilizadas, ou seja, mensuração do volume dos blocos retangulares, observamos índices 

significativos de acertos em comparação as respostas erradas e em branco, conforme pode ser 

observado no quadro de respostas abaixo: 

 

 

 BLOCOS RETANGULARES 
A B C D 

Correto 26 100% 25 96% 22 85% 22 85% 
Errado   1 4%     
Branco:     4 15% 4 15% 
Totais: 26 100% 26 100 26 100% 26  100% 

Tabela 18: Volume dos blocos retangulares. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Quanto às hipóteses de raciocínio utilizadas pelos alunos para representar 

matematicamente os empilhamentos (volume) dos blocos retangulares, diagnosticamos três 

categorias de respostas que retratam momentos diferenciados do processo de assimilação do 

conceito abordado. O quadro a seguir apresenta os resultados para a estratégia de cálculo: 

 

 

 A B C D 
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Contagem 7 27% 6 23% 9 35% 8 31% 
Adição  18 69% 19 73% 10 38% 8 31% 

Multiplicação  1 4% 1 4% 3 12% 5 19% 
Em branco:     4 15% 5 19% 
TOTAIS: 26 100% 26 100% 26 100% 26  100% 

Tabela 19: Estratégia de cálculos. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Em um nível de representação que se baseou unicamente na operação física da 

contagem dos cubos empilhados, categorizamos um grupo de respostas que variou entre 27% 

e 35% das estratégias de resolução empregada, sendo, portanto, classificada no nível de 

compreensão instrumental. A resposta abaixo ilustra esse nível de compreensão: 

 

 
Figura 6: Resposta de Felipe para o cálculo do volume. 

 

 

Ainda no nível de compreensão instrumental, mas demonstrando um salto 

qualitativo em relação à categoria anterior por demandar a utilização de simbolismo 

matemático mesmo que elementar, classificamos os alunos que empregaram a adição como 

estratégia de cálculo. Esse nível de compreensão abrangeu os maiores índices de estratégia de 

resolução que variaram entre 31 e 73%. A resposta de Andreza ilustra este grupo inserido no 

nível de compreensão instrumental: 
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Figura 7: Resposta de Andreza para o cálculo do volume. 

 

 

A representação do sólido C foi facilmente sistematizada por Andreza, que 

adiciona os 10 cubos que formam a base do bloco retangular mais os 10 cubos empilhados 

sobre essa base, apesar de a ilustração não representar o registro matemático, elucidando-o. 

No entanto, para o bloco D, observou-se a aparente incoerência do registro matemático, na 

verdade formalizando uma estratégia de contagem inerente ao volume do bloco, e a ilustração, 

apesar de plana mais próxima a representação desse. 

A terceira estratégia de resposta categorizada no nível de compreensão relacional 

correspondeu ao uso da multiplicação como forma de representação matemática para o 

volume dos empilhamentos. Nesse patamar, obtivemos os menores índices que se mantiveram 

entre 4 e 19%. Ilustramos com a resposta de Alice esse nível de compreensão: 

 

 

 
Figura 8: Resposta de Alice para o cálculo do volume. 

 

 

Alice emprega a multiplicação como estratégia de resolução. Esta multiplica a 

quantidade de cubos empregados nas linhas (5 cubos) pelo total de linhas empilhadas (4 
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linhas). O mesmo procedimento é repetido para o item D. Conforme foi possível observar, tal 

estratégia demanda um maior nível de sistematização e agilidade de raciocínio ao fazer uso de 

um maior simbolismo matemático em relação à operação de adição. 

Detectamos ainda uma situação na qual um aluno, no decorrer da resolução, 

combinou as três categorias de resolução como contagem, adição e multiplicação, 

apresentando assim, portar em determinadas situações simultaneamente nível de compreensão 

instrumental e relacional para a mensuração do volume dos blocos. O exemplo seguinte 

ilustra essa situação: 

 

 
Figura 9: Resposta de Walfredo para o cálculo do volume. 

 

 

Em sua resposta Walfredo utiliza-se da mesma estratégia para resolver as questões 

B e C. Em seu registro, o aluno foi categórico ao afirmar ter feito uso da contagem. Esse 

explicita sua estratégia de contagem, sinalizando a adição dos cubos que integram as bases do 

sólido e posteriormente os empilhados sobre estes. O resultado corretamente indicado 

implícita o emprego da adição: Bloco B=(6 cubos + 6 cubos + 6 cubos=18 cubos); Bloco 

C=(10 cubos + 10 cubos = 20 cubos).  

Percebemos, em ambas as respostas, a presença de raciocínio coerente que 

gradativamente avança da hipótese concreta (contagem), evoluindo para uma pouco mais 

elaborada (adição dos segmentos do sólido) e posteriormente como foi possível observar na 

resolução do item D para a estratégia da multiplicação das linhas e colunas do bloco 
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retangular. Atentamos ainda para a fragilidade da representação em linguagem matemática no 

registro, fazendo se necessário ressaltar que este se trata de um dos mais elucidativos. 

Em relação ao item ilustração dos sólidos geométricos diagnosticamos a 

prevalência de representação plana, atingindo índices que variaram de 73 a 81% em relação às 

ilustrações que fizeram referência às características de tridimensionalidade que abrangeu 4 a 

19% das representações gráficas, conforme foi possível visualizar no quadro de respostas: 

 

 

 

 A B C D 
Plana 21 81% 23 88% 19 73% 21 81% 

Tridimensional 5 19% 2 8% 3 12% 1 4% 
Em branco:   1 4% 4 15% 4 15% 
TOTAIS: 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 

Tabela 20: Ilustração. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Assim como nos itens anteriores, diagnosticamos níveis qualitativos diferenciados 

de representação gráfica, emergindo das categorias de resposta plana e tridimensional. Nos 

exemplos de respostas apresentados anteriormente pudemos categorizar as ilustrações planas 

a exemplo das representações de Andreza e Alice. A ilustração de Fernando apresentou 

predominância à representação plana, apesar de introduzir a ideia de profundidade peculiar 

aos sólidos geométrico, apresentando desta forma o caráter de transição de uma categoria a 

outra. 

Atendendo ao critério de representação tridimensional, podemos ilustrar a resposta 

de Walfredo. 

 

 

4.4 ATIVIDADE 2 

 

 

1. Esta figura representa blocos retangulares formado por cubinhos iguais. 
 

 
 

 
 



 

 

90

 
Figura 01

 
1.a Quantos cubinhos formam esta 
figura?_____________________________ 
 
1.b Como você obteve esta resposta?____ 
__________________________________ 

 
Figura 02

 
 
 
 
2.a Quantos cubinhos formam esta 
figura?_____________________________ 
 
2.b Como você obteve esta resposta?____ 
__________________________________ 

2. O desenho abaixo ilustra a planificação da figura 01 acima representada. A superfície 
da figura é composta por quantos quadradinhos? 

 
 

 
Figura 1

 
Número de quadrinhos_______________________________________________________ 
Explique como você chegou a esta resposta?______________________________________ 
Figura 10: Atividade 2 
Fonte: A autora (2007) 
 

 

Na segunda atividade, mantivemos os objetivos de calcular o volume dos blocos 

retangulares, adotando como unidade de medida o cubinho unitário e identificar em um cubo 

planificado o caráter bi-dimensional, relacionando sua superfície ao conceito de área. 

Optamos ainda, por explorar a representação gráfica dos cubos a fim de oferecer 

um suporte ao critério ilustração, haja vista as dificuldades detectadas junto aos alunos para 



 

 

91

este na atividade anterior. Dessa maneira, apresentamos as ilustrações formadas a partir do 

empilhamento de cubos unitários e solicitamos que os alunos indicassem a quantidade de 

cubinhos (unidade de medida) empregados em cada sólido. No item subseqüente, os alunos 

deveriam registrar a operação ou raciocínio utilizado para calcular o volume dos cubos. 

Na questão 2, apresentamos a planificação do cubo com aresta de 3cm, a fim de 

estabelecermos comparação entre as propriedades dos sólidos em relação as figuras planas, 

além de explorarmos a ideia de área a partir do suporte da malha quadriculada. Um aspecto 

também solicitado pela questão foi o registro do processo de obtenção dos resultados. 

 

 

 FIGURA 1 FIGURA 2 
Correta 13 59% 10 45% 
Erradas 9 41% 12 55% 
Totais 22 100% 22% 100% 

Tabela 21: Volume dos cubos. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Conforme foi possível observar, obtivemos resultados próximos para os dois itens 

da questão 1, relativa ao cálculo do volume dos cubos de aresta 3 cm e 2 cm. Para o primeiro 

item treze alunos responderam corretamente e dez para o segundo.  

Os índices de respostas erradas foram de respectivamente nove para o primeiro 

item e doze para o segundo. Atentamos, dessa forma, que o cubo de maior aresta apresentou 

maior índice de acertos, suscitando, no entanto, maiores índices de categorias de erros, como 

explicitaremos a seguir: 

Observamos que a situação proposta suscitou diferentes estratégias de resolução. A 

maioria dessas fundamentou-se nas operações concretas, caracterizando-se para um nível 

inicial de compreensão: As mais adotadas foram às contagens; a seguir vieram as adições. 

Algumas estratégias empregadas, a exemplo do primeiro cubo: 9+9+9 e adição de 

3 em 3 apresentaram uma hipótese transitória de raciocínio, mais sofisticada que a adição 1 a 

1, aproximando-se do raciocínio mais generalizado da multiplicação, hipótese mais 

sistematizado e, portanto, estratégia categorizada em nível de compreensão relacional para o 

cálculo de volume, ou seja, a indicação do Volume dos blocos retangulares: Volume do bloco 

retangular = med. do comprimento × med. da largura ×med. da altura. 
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Detalhamos, no quadro abaixo, as estratégias de resolução detectadas para o 

cálculo de volume dos cubos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 FIGURA 2 
Contagem 1 a 1 16 72% Contagem 1 a 1 14 64% 

3 x 9 1 5% Contagem de 4 em 
4 

2 8% 

9+9 1 5% Contagem de 2 em 
2 

1 5% 

9+9+9 2 8% 6+6 1 5% 
Somou de 3 em 3 1 5% Somou 2 faces 2 8% 

Contagem de 6 em 6 1 5% Somou 3 faces 1 5% 
_ _ _ 3x4 1 5% 

TOTAIS: 22 100% TOTAIS 22 100% 
Tabela 22: Estratégia de resolução 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

As categorias de erros mais freqüentes foram condicionadas por hipóteses 

ancoradas em interpretações falhas inerentes ao caráter visual e, portanto, aspecto físico da 

representação. A resposta de Pâmela, apresentada a seguir, parece indicar o processo de 

contagem que ocasionou um desses equívocos: 
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Figura 11: Resposta de Pâmela para o volume do cubo. 

 

 

Conforme foi possível constatar, a resposta 19 cubinhos corresponderia 

aparentemente à área de superfície das três faces visíveis do sólido, hipótese também 

diagnosticada na avaliação diagnóstica. Um aspecto curioso presente na hipótese de raciocínio 

de Pâmela foi o fato dessa, atentar parcialmente para o caráter tridimensional da unidade 

cúbica, a ponto de considerar a interseção de duas faces para um único cubinho. O 

pensamento atrelado às operações concretas, e o limite da representação gráfica do cubo se 

constituíram em um entrave responsável pela não consideração das outras faces do sólido.  

Ressaltamos, no entanto, que durante a realização dessa atividade o material físico 

(cubos em isopor e cartolina) estava disponível e ao alcance dos alunos que julgassem 

necessário manipulá-los. Acreditarmos que tais recursos ofereceriam o suporte necessário à 

constatação do caráter tridimensional do cubo, favorecendo a exploração manipulativa do 

sólido que desafiaria a reversibilidade de pensamento e conseqüentemente a antecipação das 

faces não visualizadas na ilustração. 

Em relação ao segundo cubo (aresta de 2 cm), diagnosticamos um maior índice de 

erros, provavelmente por subestimarem o desafio em função ao menor tamanho do cubo. 

Outra peculiaridade detectada foi a menor incidência de categorias de respostas equivocadas, 

bem como a coerência lógica destas hipóteses. 

A questão 2 relativa à mensuração da área do cubo planificado apresentou índice 

significativo de acertos: dezoito respostas equivalentes a 82% dos resultados. Não 
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diagnosticamos estratégias de resolução diferenciadas, apenas a contagem. Apresentamos, a 

seguir, o quadro de resultados para este item: 

 

 

Correta 18 82% 
Erradas 4 18% 
Totais 22 100% 

Tabela 23: Área do cubo planificado 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

A contagem da malha quadriculada enquanto única estratégia de resolução adotada 

corroborou o estágio concreto de desenvolvimento de tais alunos conforme foi possível 

observar nas respostas abaixo: 

 

 

 
Figura 12: Resposta de Carla para área de superfície do cubo. 
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Figura 13: Resposta de Thito para área de superfície do cubo. 

 

 

Apesar de ambas as respostas explicitarem um raciocínio ancorado nas operações 

concretas (contagem da malha quadriculada), aspecto este ressaltado pelas marcas gráficas na 

figura, tornou-se possível distinguir níveis qualitativos diferenciados nas respostas obtidas. Na 

primeira resposta ilustrada, Carla registra a enumeração da contagem na malha quadriculada, 

o que demandou um maior esforço e conseqüentemente precisão. Essa aluna admite a 

contagem1 a 1 das unidades de medidas. 

A segunda resposta também explicita as marcas gráficas da contagem, no entanto, 

as marcas deixadas são simplificadas em relação às anteriores, o que em nossa compreensão 

pressupõe uma maior efetividade na contagem. Tal aspecto foi corroborado 

contraditoriamente a partir do registro de contagem de 5 em 5, bem como pelo resultado 

correto, haja vista configuração da figura pareceu sugerir maior coerência ao processo de 

contagem de 3 em 3 unidades. 

Como a única estratégia de resolução detectada para a questão inerente ao cálculo 

da área foi à contagem e, considerando-se as categorias de erro, exceto pela categoria “35”, 

aproximaram-se do resultado da questão :”52”; “55” e “57”, entendemos que tais equívocos 

foram condicionados por erros na contagem da malha quadriculada. 
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4.4 ATIVIDADE 3 e 4 

 

 

 
ESTA ATIVIDADE SERÁ RESPONDIDA A PARTIR DA MANIPULAÇÃO DO 

MATERIAL DE APOIO DISTRIBUÍDO. 
OBSERVE ATENTAMENTE E RESPONDA AS QUESTÕES: 

 
 

1. Transforme a figura A em um sólido geométrico; 

 

1.a. Nome da figura construída:____________________________________________ 

1.b. Número de faces:____________________________________________________ 

1.c Quantidade de arestas:_________________________________________________ 

1.d Dimensões presente no sólido:__________________________________________ 

 

2. Revista o sólido geométrico com o papel quadriculado, tomando o cuidado a fim de que os 

quadradinhos fiquem bem ajustados sobre as faces da figura. 

2.a Número de quadradinhos relativos a comprimento do sólido:__________________ 

2.b Número de quadradinho relativos a largura do sólido:________________________ 

2.c Número de quadradinho referentes a altura do sólido:________________________ 

3. Imagine o sólido geométrico construído e quadriculado completamente cheio 
de cubinhos de 1cm³. Qual o volume em unidades cúbicas (cubinhos)?Não esqueça de ilustrar 
sua ideia e registrar seus cálculos e resposta  

 
 

Ilustração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cálculos e respostas 

Figura 14: Atividades 3 e 4 
Fonte: A autora (2007). 
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Na terceira atividade exploramos os conceitos de volume, área e introduzimos a 

ideia de perímetro. Para tal, planejamos a realização de uma oficina através da qual os alunos 

montaram e exploraram as propriedades de cubos de diferentes dimensões: cubos com arestas 

de 3cm, 4cm, 5cm e 6cm. Idealizamos a possibilidade de que os cubos confeccionados fossem 

remanejados a fim de que os grupos tivessem a oportunidade de explorar sólidos de 

dimensões diferenciadas e, dessa forma, retomaríamos os conceitos explorados e possíveis 

conflitos a serem resolvidos. Sistematizamos a oficina da seguinte maneira: 

• Distribuição a turma em 8 grupos de 4 componentes; 

• entrega dos moldes do bloco retangular a fim de que os alunos fizessem suas 

explorações iniciais; 

• os grupos receberam: 1 molde em cartolina guache (cubo que foi montado), 1 

molde em cartolina comum; folhas de papel quadriculado em 1cm²; 1 folha de 

atividades; 

• registro de cada grupo e do cubo específico que foi construído e explorado no 

momento da montagem dos cubos _ exploração inicial. 

Os alunos foram questionados quanto à forma dos moldes recebidos, quanto à 

figura que pretendíamos formar (nomeação do sólido geométrico construído); mensuração das 

dimensões inerentes ao material: em relação à figura planificada e após a modificação do 

material com a montagem dos cubos; discutimos as diferentes possibilidades de se aferir tais 

medidas. 

Orientamos a importância da manipulação do material físico, bem como da 

realização das ações propostas. Esclarecemos a importância das discussões de dúvidas e 

conclusões entre os colegas nos grupos, explicitando a necessidade de cada componente 

realizasse o seu próprio registro na folha de resposta. 

O material físico: cubos de isopor e cartolina estiveram à disposição dos alunos 

que necessitaram manipulá-lo a fim de responder as questões. Ao fim da intervenção os cubos 

construídos, cubos planificados, folha de papel quadriculado e folha de atividade, depois de 

identificados, foram recolhidos e re-utilizados na intervenção seguinte. 

Desta forma, na quarta intervenção remanejamos o material empírico nos grupos 

de trabalho (cubos construídos na oficina) e mantivemos a mesma folha de atividades. 
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Apresentaremos a seguir os resultados obtidos em um quadro comparativo a fim de melhor 

otimizar a apresentação dos dados e analisar o desempenho alcançado. 

A primeira questão composta por quatro itens teve por objetivo a nomeação do 

cubo e a identificação das suas principais propriedades. 

 

 

Tabela 24: Nomear cubo 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Quinze alunos (58%) nomearam corretamente o cubo. A questão desafiou todos os 

participantes da atividade, de maneira que ninguém deixou de respondê-la. Onze respostas 

foram consideradas incorretas e nessa categoria detectamos as seguintes respostas erradas: 

• Quadrado _ com maior índice de indicação: seis alunos. Essa categoria de 

resposta permite-nos diagnosticar a existência do conhecimento inicial inerente a figura plana, 

saber este que induziu este universo de alunos a responderem a questão em nível de pré-

conceito. Nesse nível de compreensão o todo é denominado por uma parte, no caso em 

questão uma referência a face do cubo. 

• Sólido geométrico _ resposta dada por três alunos (11%), um grupo de 

trabalho. A referência a esse termo parece sinalizar para a vivência de um conflito cognitivo 

por parte de tais alunos, que aparentemente já começaram a perceber que a figura em destaque 

não pode ser incluída na categoria dos planos.  

• Dado _ categoria empregada por um aluno (4%), resposta que também foi 

incluída no nível pré-conceitual de compreensão por evocar um objeto específico com esta 

característica física. 

• Cúbitos _ um aluno utilizou esta categoria permitindo-nos perceber a falta de 

familiaridade com o termo e a necessidade de maiores esclarecimentos. 

Ao retomarmos a atividade na quarta intervenção, após o remanejamento do 

material, questionamentos e discussões detectamos 100% de respostas categorizadas como 

corretas. No entanto, foi-nos possível re-organizar as respostas corretas em dois sub-níveis: 

ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 
Corretas 15 58% 23 100% 
Erradas 11 42% _ _ 
Branco _ _ _ _ 

TOTAIS  26 100% 23 100% 
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No primeiro, seis respostas (26%), correspondentes a dois grupos de trabalho 

(Gt’s) nomearam o cubo de sólido geométrico demonstrando terem apreendido uma ideia 

generalizada. No segundo sub-nível dezessete alunos (74%) denominaram corretamente o 

cubo. 

Nesse momento, não houve alusão a nenhuma das categorias de erros emergentes 

na atividade anterior. O quadro a seguir apresenta o desempenho dos alunos quanto à 

quantificação das fases dos cubos: 

 

 

Tabela 25: Quantificação das faces 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Conforme foi possível observar na tabela 25, na atividade de número três todos os 

alunos responderam corretamente a questão relativa a quantificação das fases, sinalizando 

para assimilação dessa propriedade dos sólidos geométricos. 

Na intervenção posterior, detectamos a indicação de quatro respostas equivocada 

relativas à identificação e quantificação do número de faces do cubo. Tais alunos atribuíram 

como resposta 16 valor correspondente a área da face do cubo. Os demais dezenove alunos 

(83%) indicaram corretamente o número de faces do cubo. 

 

 

Tabela 26: Quantificação do número de arestas 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

De acordo com os dados obtidos na atividade inicial detectamos que a grande 

maioria da turma, apesar de disporem do sólido em mãos e terem participado da montagem do 

ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 
Corretas 26 100% 19 83% 
Erradas _ _ 4 17% 
Branco _ _ _ _ 

TOTAIS  26 100% 23 100% 

ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 
Corretas 7 27% 18 78% 
Erradas 19 73% 5 22% 
Branco _ _ _ _ 

TOTAIS  26 100% 23 100% 



 

 

100

cubo demonstraram não terem compreendido o que é uma aresta. Em geral, tais alunos 

conseguiram identificar as arestas realizando a contagem parcial destas.  

Na intervenção posterior retomamos esta dificuldade específica e observamos o 

crescimento da turma em relação à identificação e quantificação das arestas, atingindo um 

índice de 78% de acertos. 

Atentamos ainda, para a diminuição dos índices de erros: cinco alunos (22%), bem 

como das categorias de respostas erradas. 

Conforme pode ser observado na tabela 27, na atividade 3 os resultados obtidos 

indicaram que um número significativo de alunos demonstrou ter compreendido e identificado 

as três dimensões inerentes a um sólido geométrico. Dentre as dezoito respostas categorizadas 

como corretas, uma quantificou corretamente as dimensões, não as nomeando. Nesse 

momento um aluno (4%) não respondeu a questão. 

 

 

ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 
Corretas 18 69% 15 65% 
Erradas 7 27% 7 31% 
Branco 1 4% 1 4% 
TOTAIS  26 100% 23 100% 
Tabela 27: Identificação das dimensões do sólido 
Fonte: A autora (2008). 

Um grupo de sete alunos respondeu incorretamente a questão. Destacamos como 

categoria de erro a indicação do número “4” e omissão da nomeação das dimensões. Hipótese 

de raciocínio, que em nosso entender, estabelece uma associação equivocada das dimensões 

com o número de lados de uma face do cubo. 

Os resultados obtidos a partir da retomada da atividade apresentaram índices 

semelhantes de desempenho.  

Quinze alunos (65%) responderam a esta questão corretamente. 

As categorias de erros assim como o índice absoluto desses se mantiveram como 

na intervenção posterior: Seis (26%), dos sete alunos que responderam incorretamente a esta 

questão, atribuíram como resposta o número seis, o que entendemos como uma referência ao 

número de faces do cubo. Um aluno (4%) indicou como resposta o número quatro, valor que 

corresponde ao número de lados de uma face. As categorias de equívocos detectadas 

sinalizaram para existência de conflitos e distorções entre as propriedades emergentes, 

demandando uma melhor sistematização conteúdos. 
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A segunda questão que constou de três itens objetivou identificar e 

consequentemente mensurar as três dimensões do cubo. A tabela abaixo apresenta o 

desempenho da turma em relação à mensuração do comprimento dos sólidos: 

 

 

ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 
Corretas 5 58% 19 83% 
Erradas 15 54% 4 17% 
Branco 6 23% _ _ 

TOTAIS  26 100% 23 100% 
Tabela 28: Comprimento do sólido 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

A exploração das dimensões da unidade de medida foi intencionalmente proposta a 

fim de propiciar mais uma ferramenta de mensuração. Ciente do comprimento da unidade 

padrão, o aluno poderia indicar como resposta o valor numérico da medida em cm ou o 

equivalente em número de quadradinhos.  

Ao desafiá-los introduzindo essas informações, buscamos diagnosticar como 

aconteceram as notações para comprimento referente a esse item, largura e altura 

respectivamente os resultados alcançados se assemelharam como pode ser observado no 

quadro de respostas abaixo: 

 COMPRIMENTO LARGURA ALTURA 
Omitiu unidade de medidas 7 30% 7 30% 8 35% 

cm 10 44% 10 44% 9 39% 
Quadradinhos  6 26% 6 26% 6 26% 

TOTAIS  23 100% 23 100% 23 100% 
Tabela 29: Notação das unidades de medidas 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Em geral, a maioria dos alunos (69%) fez referência a algum tipo de medidas, 

aspecto satisfatório. O centímetro foi à unidade de medida mais indicada, seguida pela 

notação dos quadradinhos. 

Cinco alunos responderam integralmente a questão explicitando o comprimento do 

cubo e uma das unidades de medidas já explicitadas. 

Uma particularidade observada quanto à categoria de erro no primeiro momento da 

oficina, foi o índice significativo de seis alunos (23%) que indicaram como resposta a área da 
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face do cubo. A menção a esta categoria de erro sinalizou para a existência de um conflito 

cognitivo em relação aos conceitos de área e a identificação das dimensões. 

Na segunda etapa da oficina, dezenove alunos (83%) responderam corretamente a 

questão. 

Dentre as quatro respostas categorizadas como erradas, três (13%) relativas a um 

grupo de trabalho, usaram como estratégia de resolução o cálculo de área de uma face do 

cubo, confirmando a vivencia de um conflito cognitivo entre a ideia de área e dimensão de um 

sólido geométrico. 

 

 
Tabel
a 30: 
Largu
ra do 
sólido 
Fonte: 
A 

autora (2008). 
 

 

O item seguinte solicitou a mensuração, e conseqüentemente a identificação da 

largura do cubo apresentou na primeira atividade os melhores índices de acertos: treze, em 

relação aos anteriores inerentes a exploração dos procedimentos de mensuração. 

Entre as categorias de erro detectadas para essa questão, observamos a indicação 

de cinco respostas nas quais os valores correspondem à área da face do cubo, equívoco este 

similar ao diagnosticado no item anterior, relativo ao comprimento do cubo, confirmando a 

existência de um conflito conceitual a ser resolvido. 

Na segunda etapa da oficina obtivemos índices superiores de acertos e a redução 

das respostas equivocadas. Dentre as respostas equivocadas detectamos uma nova categoria 

de erro: um aluno (4%) indicou vinte e quatro como resposta para as três dimensões do cubo 

(comprimento, largura e altura). Este valor corresponde à soma dos quatro lados de uma face 

do cubo de aresta 6 cm, indicando a emergência de um novo conflito conceitual a ser 

resolvido: a ideia de perímetro. 

Três alunos mantiveram a categoria de erro já detectada nos itens anteriores: 

atribuição da área da face do cubo enquanto largura deste. 

 

 

ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 
Corretas 13 50% 19 83% 
Erradas 8 31% 4 17% 
Branco 5 19% _ _ 

TOTAIS  26 100% 23 100% 
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ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 
Corretas 16 62% 19 83% 
Erradas 5 19% 4 17% 
Branco 5 19% _ _ 

TOTAIS  26 100% 23 100% 
Tabela 31: Altura do sólido 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Inicialmente, dezesseis alunos indicaram corretamente a altura do cubo, 

provavelmente condicionados pelo uso e familiaridade com o termo “altura”. Dentre as cinco 

questões incorretas, duas delas corresponderam à área da face do cubo mantendo a tendência 

anteriormente diagnosticada. O índice de respostas em branco manteve se em relação aos 

itens anteriores. 

Na segunda etapa da oficina obtivemos melhores índices de acertos. O percentual 

de respostas equivocadas não apresentou mudanças significativas: três respostas atribuíram à 

medida da altura do cubo a área de uma de suas faces, outra resposta (4%) indicou para esta 

dimensão o perímetro de uma face. 

Atentamos para a reincidência das hipóteses equivocadas de resolução bem como 

dos sujeitos detentores de tais raciocínios. 

Na questão três, os alunos deveriam ilustrar o cubo explorado pelo grupo fazendo 

o registro matemático do cálculo do volume deste. 

Nessa questão, os alunos deveriam ilustrar o cubo explorando pelo grupo fazendo 

o registro matemático do cálculo do volume. Tabela a seguir apresenta os índices de acertos e 

erros para a questão: 

 

 

ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 
Corretas 21 81% 23 100% 
Brancas 5 19% _ _ 
TOTAIS  26 100% 23 100% 

Tabela 32: Ilustração do cubo 
Fonte: A autora (2008). 
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Para o critério ilustração, diagnosticamos na intervenção inicial vinte e uma 

respostas consideradas corretas. No entanto, foi possível distinguir níveis diferenciados de 

representação gráfica.  

Oito ilustrações transmitiram a ideia de tridimensionalidade e semelhança entre a 

representação das linhas e colunas (quadriculado) correspondente as três dimensões 

específicas do sólido proposto para cada grupo de trabalho. Os alunos que atenderam a esses 

critérios tiveram suas respostas classificadas no nível de compreensão relacional. A resposta 

abaixo ilustra essa categoria de respostas: 

 

 

 
Figura 15: Resposta de Jonas para ilustração do cubo. 

 

 

A ilustração de Jonas, apesar das limitações do traçado, atendeu critérios de 

tridimensionalidade e semelhança no primeiro momento da intervenção. 

Treze respostas (50%) foram consideradas parcialmente corretas. Essas 

apresentaram ideia de tridimensionalidade, no entanto, o critério de semelhança não foi 

observado na ilustração do cubo. A resposta de Walfredo, apresentada abaixo, atende 

integralmente ao critério de tridimensionalidade, contudo, apresentou pequenas distorções em 

relação ao sólido ilustrado, atendendo desta forma parcialmente ao critério de semelhança. 
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Figura 16: Resposta de Walfredo para ilustração do cubo. 

 

 

Nesse item, diagnosticamos a inexistência de representação plana para ilustração 

do cubo, por essa razão nenhuma resposta foi categorizada como errada. Os índices de 

respostas em branco permaneceram inalterados. 

Na segunda etapa da oficina mantivemos os critérios de tridimensionalidade e 

semelhança da ilustração com o cubo representado, e assim como na intervenção inicial 

diagnosticamos dois sub-níveis de representação: No primeiro sub-nível categorizamos 

dezessete (74%) respostas que atenderam integralmente aos critérios, a exemplo das respostas 

abaixo: 

 

 

 
Figura 17: Resposta de Alaô para ilustração do cubo. 
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Figura 18: Resposta de Andreza para ilustração do cubo. 

 

 

 
Figura 19: Resposta de Walfredo para ilustração do cubo. 

 
Figura 20: Resposta de Jonas para ilustração do cubo.  
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Na primeira etapa da oficina, Walfredo apresentou um nível de compreensão 

transitório para ilustração do cubo. Seu desenho atendeu ao critério de tridimensionalidade, 

No entanto, quando analisada minuciosamente, observamos que esta apresentou diferenças 

discretas quanto à representação do quadriculado das faces. Na segunda intervenção, ao 

compararmos as respostas foi possível diagnosticar o aperfeiçoamento da ilustração desse 

aluno, atendendo integralmente ao objetivo da questão. 

De igual modo, atentamos para a evolução no traçado da ilustração de Jonas, que 

teve sua primeira resposta categorizada no nível de compreensão relacional, apesar de 

apresentar limitações no traçado do desenho. Tal aspecto é superado na segunda etapa que 

apresenta discreta diferença quanto ao número de linhas e colunas representadas, no entanto, o 

aluno indica, de forma um tanto equivocada nas extremidades do desenho suas dimensões, 

estratégia que, de certa forma atenua as discrepâncias da representação. 

No segundo sub-nível, foram elencadas as respostas parcialmente corretas. Tais 

ilustrações atenderam a ideia de tridimensionalidade. Seis respostas foram categorizadas nesse 

nível. Três dessas incluíram além do critério já enunciado a representação das linhas e colunas 

(quadriculado) sem, no entanto, estabelecer rigor nas relações de semelhança entre o desenho 

e o sólido representado. A resposta abaixo exemplifica essa categoria de resposta: 

 

 

 
Figura 21: Resposta de Thito para ilustração do cubo. 

 

 

Em sua ilustração, Thito consegue transmitir a ideia de tridimensionalidade, no 

entanto, não consegue expressar com exatidão as dimensões do cubo representado. Respostas 
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com tais características foram categorizadas em um nível de compreensão instrumental; 

contudo, ao fazerem inferência representativa as unidades de medidas (quadriculado) 

apresentaram elementos qualitativos ignorado pelos três alunos que representaram o cubo 

utilizando apenas o critério da tridimensionalidade. Certamente, o grupo buscou representar as 

dimensões através das linhas e colunas apresentou maior evolução do desenho aproximando-

se mais da representação gráfica considerada correta. 

Assim como na primeira etapa da oficina, nenhuma resposta foi categorizada como 

errada, inexistindo para esse item ilustração plana. 

O item que se seguiu referia-se ao cálculo do volume. Conforme pode ser 

visualizado na tabela abaixo, na primeira intervenção nenhum aluno respondeu corretamente. 

Oito dentre as dez tentativas de resolução empregaram como hipótese a área de superfície 

total do cubo, estratégia ilustrada na resposta de Walfredo. A segunda estratégia detectada foi 

à indicação da área de uma face do cubo, calculada através do produto das linhas pelas 

colunas. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 
Corretas _ _ 15 65% 
Erradas 10 38% 7 31% 
Branco 16 62% 1 4% 

TOTAIS  26 100% 23 100% 
Tabela 33: Cálculo de volume. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Dezesseis alunos não fizeram registros indicando o cálculo para o volume do cubo. 

Na segunda etapa da oficina observamos o crescimento da turma em comparação a 

anterior, haja vista, que esse item foi posteriormente respondido corretamente por quinze 

alunos (65%), da turma. No entanto, assim como nos itens anteriores, diagnosticamos 

respostas contendo níveis qualitativos diferenciados. 
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Em um nível mais elaborado de compreensão, categorizamos uma resposta na qual 

um aluno (4%), indica corretamente o volume do cubo, acrescentando a unidade cúbica de 

medida.  

Quatorze respostas (61%) fez a indicação corretamente para o volume, no entanto, 

tais alunos tiveram dificuldades quanto a sistematização matemática da multiplicação: faltou a 

esses o conhecimento para aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à 

adição. A operacionalização das multiplicações foi realizada conforme um esquema de 

compreensão anterior: adição de três parcelas. Essas características podem ser observadas nas 

respostas de Alaô, Andreza. 

Em seu registro, Alaô acrescenta o sinal de multiplicação entre os algarismos, do 

lado oposto ao convencional, aspecto que em nosso entender, fez inferência ao algoritmo da 

adição. 

Os encaminhamentos tomados por Alaô e Walfredo para solucionar a 

multiplicação entre os três fatores demonstraram uma solução criativa para sanar uma 

dificuldade emergente: ausência de sistematização do conteúdo procedimental inerente a esta 

tipologia de operação. 

Dentre as estratégias equivocadas que foram empregadas para calcular o volume 

do cubo observamos: a adição de duas dimensões e a multiplicação do resultado pela 

terceira. Hipótese empregada por um grupo de trabalho: três alunos (13%). Essa categoria é 

exemplificada através da resposta de Andreza. 

O cálculo da área de superfície do cubo. A área de uma face foi multiplicada por 

seis, equivalente ao número das faces. Estratégia empregada por dois alunos (8%). 

Quinze alunos (65%) não responderam por extenso a essa questão. Cinco alunos 

(22%) responderam-na por extenso, apenas um (4%) respondeu por extenso corretamente, os 

demais omitiram a unidade de medida. 

 

 

4.5 ATIVIDADE 5 

 

 
ESTA ATIVIDADE SERÁ RESPONDIDA A PARTIR DA MANIPULAÇÃO DO 

MATERIAL DE APOIO DISTRIBUÍDO. 
OBSERVE ATENTAMENTE E RESPONDA AS QUESTÕES: 
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1.Em relação ao cubo construído na aula anterior responda: 

 

Faces 01 02 03 04 05 06 

Número de quadradinhos       

 

2. O que você pode observar em relação às faces do cubo?_______________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Medida do perímetro (arestas) de 01 face do cubo:___________________________ 

4. Em relação à FIGURA B, responda com precisão! 

 

4.a Dimensões envolvidas na figura planificada:_______________________________ 

4.b Registre diferentes possibilidades para calcular a superfície ocupada por toda a figura B, 

ilustre sua resposta:______________________________________________ 

Ilustrações 

 

 

 

 

Cálculos 

 

Figura 22: Atividade 5 
Fonte: A autora (2007). 

Retomamos aos sólidos construídos durante as intervenções anteriores com o 

objetivo de aprofundar a sistematização dos conceitos de área e volume, e introduzir a ideia 

de perímetro a partir dos cubos construídos. A ênfase intencional na problematização e 

questionamentos com base na manipulação de material físico: sólidos geométricos (caixas 

retangulares), superfícies planas quadriculadas, representação gráfica (ilustrações) das figuras, 

foi mantida, por entendermos que o uso do material físico ofereceria um relevante suporte ao 

processo de aquisição desses conhecimentos.  

Vinte e quatro respostas (100%) foram categorizadas como corretas. Vinte e duas 

dessas indicaram a área das faces do cubo, objetivando direcionar a observação e 

conseqüentemente a percepção dos alunos para o caráter igualitário da área das faces do cubo. 

Dois alunos (8%), no entanto, demonstraram uma compreensão diferente da 

questão, apresentando inclusive uma proposta bem mais instigante, criativa e menos mecânica 

que a inicialmente por nós idealizada. Esses alunos entenderam que havíamos solicitado o 
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registro do somatório da superfície das faces. Desse modo, calcularam e registraram a área de 

uma face; somatório de duas faces e sucessivamente até indicar a área total referente às seis 

faces. Essa hipótese de raciocínio foi inicialmente categorizada como errada, até a 

compreendermos, surpreendendo-nos com a riqueza do raciocínio empregado. 

A questão com enunciado abrangente admitiu níveis diferenciados de respostas, 

contudo, todas vinte e quatro (100%) foram consideradas corretas. Quinze (63%) dessas 

foram categóricas em constatarem a igualdade de superfície entre as faces do cubo. Esse 

grupo de alunos alcançou integralmente o objetivo da questão. 

Nove alunos (37%) dispersaram o foco da observação para outras peculiaridades 

possíveis e, portanto, admitidas como parcialmente corretas como:  

• A figura planificada estava quadriculada: 3 respostas (12%); 

• a figura quadriculada era passível de mensuração (contagem): 4 respostas 

(17%);  

• a figura foi quadriculada com muitos quadrinhos medindo 1cm³: 2 

respostas (8%); 

Com a questão subsequente, propusemos a introdução do conceito de Perímetro. 

Conforme a tabela 34, a idéia generalizada de perímetro foi assimilada por dezoito alunos. No 

entanto, doze desses (50%), expressaram com exatidão explicitando inclusive a unidade de 

medida específica. 

 

Corretas 18 75% 
Erradas 6 25% 
TOTAIS  24 100% 

Tabela 34: Perímetro. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Seis respostas, entretanto, apresentaram uma peculiaridade: tais alunos indicaram 

corretamente a medida do perímetro, no entanto, empregaram unidades de medidas 

equivocadas: “12 perímetros” ao invés de “12 cm”; ou “24 arestas” em lugar de “24 cm”. 

Essas respostas foram categorizadas em nível de compreensão instrumental. Nelas houve 

indicação da ideia de perímetro e a explicitação da unidade de medida, ainda que equivocada. 

Em nosso entender, sinalizou para gênese da ideia de medir por comparação, embora também 

implicitasse a necessidade de obtenção de maior clareza quanto à natureza da unidade de 

medida adotada. 
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Seis respostas foram categorizadas como erradas. Duas delas adotaram como 

categorias de erros o número 4, fazendo referência ao número dos lados de uma face do cubo. 

Quatro alunos indicaram o valor 30 para o perímetro da face cujo lado media 8cm, categoria 

de erro essa condicionada por um erro no procedimento do cálculo. 

Em continuidade exploramos a mensuração das dimensões de uma das fases do 

cubo planificado. A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos para esse item: 

 

 

Corretas 19 79% 
Erradas 5 21% 
TOTAIS  24 100% 

Tabela 35: Dimensões das figuras planas. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Dezenove respostas que foram categorizadas como corretas, identificaram as duas 

dimensões inerentes à face do cubo. Dentre essas, treze (54%) além de quantificá-las 

corretamente, nomearam-nas de comprimento e altura. Um exemplo dessa categoria foi 

exemplificada na resposta de Andreza, para o item posterior, referente à ilustração.  

Seis respostas (25%) apenas indicaram sua quantificação, sem especificá-los, por 

isso atenderam parcialmente ao objetivo da questão. A resposta de Alaô, ilustrada no item que 

se segue, é um exemplo dessa tipologia de resposta. 

Detectamos cinco respostas incorretas para esta questão. Quatro (17%) dessas, 

indicaram como categoria de respostas três dimensões, implicitando um conflito cognitivo em 

relação à diferenciação entre figuras bi e tridimensionais. Tal categoria pode ser observada na 

resposta de Felipe apresentada no item abaixo. A outra resposta equivocada para essa questão 

foi o número seis sem, no entanto, nomeá-las. Mais uma vez fazendo referência ao número de 

faces do cubo. 

Para o item que solicitou a representação do cubo planificado, adotamos como 

critério de acerto a semelhança entre o quadriculado peculiar ao cubo ilustrado. A tabela 36 

apresenta o desempenho da turma para o critério ilustração: 

 

 

Corretas 21 87% 
Erradas 3 13% 
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Totais  24 100% 
Tabela 36: Ilustração do cubo planificado. 
Fonte: A autora (2008). 
 

Atendendo coerentemente a esse critério foram admitidas nove respostas no nível 

de compreensão relacional. A resposta de Walfredo exemplifica esse tipo de ilustração: 

 

 

Figura 23: Resposta de Walfredo para planificação do cubo. 

 

 

O exemplo de resposta que se segue exemplifica um nível de compreensão 

próximo ao anterior, exceto pela omissão de uma coluna e três linhas no retângulo horizontal 

que representa três faces do cubo. As ilustrações que expressaram uma representação próxima 

a figura, no entanto, portaram diferenças discretas, demonstrando vivenciarem um momento 

de transição de um nível de representação menos elementar e, portanto, mais próxima a figura 

ilustrada. 

 

 



 

 

114

Fi

gura 24: Resposta de Andreza para planificação do cubo. 

 

 

Em um nível de representação mais elementar foram diagnosticadas doze respostas 

(50%). Estas ilustraram a planificação do cubo sem, no entanto, detalharem com precisão as 

linhas e colunas inerentes ao suporte visual direcionado ao cálculo da área. Respostas com 

estas características foram categorizadas no nível de compreensão instrumental, que é 

exemplificada a seguir: 

 

 

Figura 25: Resposta de Alaô para planificação do cubo. 

 

 

A resposta acima apresenta coerência quanto à configuração espacial da caixa, 

contudo, só através do registro matemático do cálculo da área, de caráter bem mais elaborado 
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e por isso elucidativo, foi possível inferir que a ilustração refere-se à planificação de um cubo 

cuja aresta mede 8 cm. 

Três respostas (13%) lustraram o sólido ao invés de sua planificação. Tais 

respostas foram consideradas erradas. Apresentamos abaixo dois exemplos deste equívoco: 

 

 

 
Figura 26: Resposta de Wellington para planificação do cubo. 

 

 

 
Figura 27: Resposta de Felipe para planificação do cubo. 

 

 

As ilustrações de Wellington e Felipe anteriormente expostas, foram categorizadas 

no nível de compreensão instrumental para representação gráfica, apesar de apresentarem 

aspectos qualitativos diferenciados. A tridimensionalidade foi uma característica comum a 

ambas. A segunda resposta avança em relação à primeira ao acrescentar maiores detalhes 

(linhas e colunas) sem, no entanto, atenderem ao critério da semelhança com o sólido 

representado. 
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Em relação ao registro matemático da área planificada, dezoito respostas foram 

categorizadas como corretas. Seis delas (25%) empregaram como estratégia de mensuração a 

associação das operações de adição e multiplicação tomando por referência a malha 

quadriculada. Essa categoria de resposta pode ser observada nas respostas de Walfredo, 

Andreza e Alaô, apresentadas anteriormente. 

 

 

Corretas 18 75% 
Erradas 5 21% 
Branco 1 4% 

TOTAIS  24 100% 
Tabela 37: Registro matemático da área planificada. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Em sua resposta Walfredo calculou a área de uma face, empregando a 

multiplicação das linhas pelas colunas. A seguir esse utilizou a adição das seis parcelas iguais, 

referente à área de cada face, a fim de determinar a área total da planificação. Andreza e Alaô 

utilizam a operação de adição como verificação, ou seja, confirmação do resultado obtido a 

partir da multiplicação. 

Nove respostas (37%), também categorizadas como corretas empregaram apenas a 

multiplicação como estratégia de resolução. Esses dois grupos de alunos atenderam 

integralmente os objetivos propostos para a questão tiveram suas respostas categorizadas em 

nível de compreensão relacional. 

Dentre as dezoito respostas corretas, diagnosticamos três (13%) nas quais os 

alunos demonstraram terem assimilado a ideia de área. Eles empregaram coerentemente a 

multiplicação como estratégia de resolução, contudo, equivocaram-se nos resultados ao 

finalizarem a operação, implicitando assim uma fragilidade de origem procedimental. Em 

função disso esse grupo de alunos teve suas respostas categorizadas no nível de compreensão 

instrumental. 

Cinco respostas foram consideradas incorretas. Três respostas (13%) indicaram 

como categoria de erro o volume do cubo, o que se configurou em nosso entender um 

equívoco de natureza conceitual. Duas outras respostas incorretas (08%) utilizaram-se das 

operações de adição, subtração e multiplicação apresentando uma hipótese de resolução 

pouco coerente.  
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4.6 ATIVIDADE 6 

 

01 Observe as figuras abaixo e calcule seus volumes.  
Não se esqueça de registrar seus cálculos. 

 

Figura A 
 
 
 
 
 
 
 
Volume:__________________________ 

 
 

Figura B 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Volume:__________________________________ 

 
02. As figuras abaixo representam as planificações dos cubos acima. 

Calcule a área das figuras. Registre seus cálculos. 
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Figura 28: Atividade 6 
Fonte: A autora (2007). 

A sexta intervenção teve por objetivo explorar os conceitos de volume, área e 

perímetro visando esclarecer as distorções e equívocos conceituais reincidentes. 

A primeira questão da atividade solicitou a mensuração do volume de dois cubos. 

Conforme explicita a tabela abaixo, para o primeiro cubo doze respostas foram consideradas 

corretas, no entanto, a exceção de duas, as demais foram categorizadas em nível de 

compreensão instrumental. Para o segundo item detectamos um índice inferior de acertos, sete 

respostas (32%), todas categorizadas em nível de compreensão instrumental. 

 

 

 

FIGURA A

 

 FIGURA B 

Corretas 12 55% 7 32% 
Erradas 10 45% 15 68% 
Totais 22 100% 22 100% 

Tabela 38: Volume dos cubos. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

 

Figura C 
 
 
 
 
 
 
 
Área:_______________________________ 
 

Figura D
Área:_______________________________ 

03 Indique o perímetro total das figuras C e D, sabendo que cada quadrinho tem 1cm² 
 
 
 
Perímetro da Figura C:___________________ 

 
 
 
Perímetro da Figura D;___________________ 
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As respostas inerentes ao item 1 apresentaram aspectos qualitativos que 

permitiram sua classificação em nível de transição da compreensão instrumental à relacional 

em relação ao registro matemático, que embora pouco sistematizado, explicitaram o caráter 

tridimensional da figura, aspecto observado na resposta de Felipe: 

 

 

 
Figura 29: Resposta de Felipe para o volume dos cubos. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Conforme foi possível observar a resposta de Felipe manteve a tendência já 

diagnosticada: a ausência de conhecimentos procedimentais para aplicar a propriedade 

distributiva da multiplicação em relação a adição a fim de operarem com três fatores. O 

esquema usado para solucionar essa situação conflituosa é a adição com três parcelas.  

A inferência imediata estabelecida por Felipe a um esquema preexistente, nesse 

caso o processo de adição, foi um aspecto enfatizado por Skemp (1980) ao afirmar a função 

interativa dos esquemas. Segundo esse autor, ao ser confrontado por uma nova situação, o 

aprendiz acionará um esquema já consolidado a fim de processar a nova situação que 

vivencia. A capacidade de adaptação dos esquemas (iniciais) ao “assimilar os novos dados a si 

acomodando uma nova situação” e conseqüentemente modificando-se ao ampliar-se, resulta 

no processo de compreensão: 

 

 

Compreender algo significa assimilá-lo dentro de um esquema adequado. 
(Skemp, 1980, p. 50) 
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Dessa forma, se ao ser confrontado por uma nova informação, o processo de 

adaptação dos esquemas prévios do aprendiz não se consolidar, o esquema inicial 

anteriormente acionado passará a se constituir em um obstáculo à aprendizagem. Retornando 

a resposta de Felipe, relativa a Figura A, atentamos para a indicação do volume do bloco 

retangular (3×3×3= 27), não obstante verificarmos o conflito quanto ao emprego da notação: 

“quadrados ao cubo”. Observamos ainda, que o emprego do esquema de adição enquanto 

estratégia de resolução foi “matematicamente viável” para o primeiro item, contudo, 

representou uma estratégia inconsistente no segundo caso, induzindo-o ao erro. 

A seguir também em nível de transição, embora em um estágio mais concreto que 

Felipe diagnosticamos a resposta de Thito que, empregou como estratégia a contagem. Esse 

estabeleceu referência ao número de unidades cúbicas relativas às linhas ou colunas da figura, 

posteriormente sistematizando uma adição de nove parcelas iguais (número de linhas que 

compõem o sólido). Sua resposta fez referência à unidade de medida (quadradinhos). 

 

 

 
Figura 30: Resposta de Thito para o volume dos cubos. 
 

 

A operação de multiplicação enquanto estratégia de resolução foi empregada 

respectivamente em três respostas para o primeiro item e duas para o segundo, sinalizando 

para uma maior adequação dos procedimentos de resolução, conforme a resposta ilustrada 

abaixo. Percebemos ainda oito respostas para o primeiro item e cinco para o segundo, nas 
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quais foram empregadas estratégias diferenciadas para a mensuração do volume. Uma 

característica comum a essas categorias de respostas matematicamente corretas foi a ausência 

das unidades de medidas. 

 

 

 
Figura 31: Respostas de Rafael para o volume dos cubos. 
 

O índice de erros para o primeiro item foi muito próximo ao de acertos e superior 

em relação ao segundo item, tendência detectada anteriormente, na qual o cubo de menor 

aresta apresentou maior índice de respostas erradas.  

Diagnosticamos quatro categorias de erros para a questão relativa à mensuração do 

volume:  

• Adição das dimensões do cubo: 12 respostas (55%). Categoria 

exemplificada na resposta abaixo e posteriormente no segundo item da 

resposta de Felipe. 
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Figura 32: Resposta de Amália para o volume dos cubos. 
 

 

• Indicação da superfície total do cubo: 8 respostas (36%). 

• Explicitação da área parcial do cubo (faces visíveis): 3 respostas (14%). 

• Adição das dimensões e multiplicação do total pelo resultado obtido: 2 

respostas (9%). 

A primeira categoria de erro discutido anteriormente foi motivada por equívocos 

de origem procedimental. As duas categorias seguintes sinalizam para a emergência de 

conflitos cognitivos de origem conceitual, fazendo-se necessário o estabelecimento da 

distinção entre as ideias de volume e área.  

Na questão relativa ao cálculo de superfície do cubo planificado obtivemos índices 

de acertos significativos e semelhantes para os dois itens conforme pode se visualizado no 

quadro de resposta a seguir: 

 

 FIGURA C FIGURA D 
Corretas 16 73% 16 73% 
Erradas 6 27% 6 27% 
TOTAIS 22 100% 22 100% 

Tabela 39: Cálculo de área 
Fonte: A autora (2008). 

  

 

A contagem das unidades quadradas foi no geral a estratégia de resolução mais 

adotada para ambos os itens. Na resposta abaixo, as marcas gráficas indicaram a contagem um 

a um da malha quadriculada. 
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Figura 33: Resposta de Thito para área da planificação dos cubos. 

 

 

Atentamos para o registro de outras possibilidades de expressão da área a partir da 

malha quadriculada. A hipótese de raciocínio mais utilizada foi à mensuração de áreas 

relativas a partes da figura: retângulo na horizontal, e posteriormente área na vertical, tais 

alunos não incluíram a área de intersecção da figura. As respostas abaixo representam 

hipóteses de raciocínio oriundas de manipulações empíricas sobre a figura quadriculada. 

Figura C: 27 + 27=                                         Figura D: 16 + 8= 

                  2 × 27=                                                              6 × 4 

                                                                                             4 × 6 

As estratégias para cálculo da figura C, bem como a segunda e terceira resposta 

relativa a figura D, esboçaram uma lógica peculiar a análise de figura tridimensional. Para o 

item C, a operação inicia-se com a indicação inerente a superfície de três faces que é 

duplicada inicialmente através de um processo aditivo e posteriormente multiplicativo, 

remetendo assim a área total do cubo. 

O registro matemático para área da figura D é iniciado com a indicação da área de 

quatro faces do cubo, (retângulo maior), a seguir adiciona-se a área das duas faces 

(posicionados acima e abaixo do retângulo). Nas duas operações que se seguiram, atentamos 
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para a multiplicação do número de faces da figura (6) pela superfície de cada face (4 

quadrados). 

As distintas categorias de respostas foram resultantes de um pensar matemático 

que conseqüentemente possibilitaram o exercício da reversibilidade. No primeiro caso, ambas 

as respostas foram indicadas pelo mesmo aluno. Este raciocina do concreto ao abstrato: 

operou inicialmente com uma adição e posteriormente aplica o princípio aditivo da 

multiplicação. A segunda e terceira respostas também foram registradas pelo mesmo aluno. 

Nesse caso, foi aplicada a comutatividade da multiplicação, provavelmente como estratégia de 

comprovação do resultado, aspecto peculiar ao estágio concreto de operações, contudo de 

fundamental importância a consolidação do processo de construção do conhecimento. 

Os índices de respostas erradas para o cálculo de área foram significativamente 

inferiores em relação à mensuração do volume e iguais para a figura C e D. As categorias de 

erro mais freqüentes foram: 

• Erros de contagem: 7 respostas (32%).  

• Erros na interpretação da figura condicionando operações equivocadas 

para o cálculo da área: 4 respostas (18%). O segundo item, referente à 

mensuração da área da figura D, na resposta abaixo ilustra esta categoria 

de erro: 

 

 

 
Figura 34: Resposta de Isaias para área da planificação dos cubos. 
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Em seu raciocínio Isaias indica a área de fragmentos da figura adicionando-as 

posteriormente, contudo, observamos uma distorção nos valores advindos da contagem e 

conseqüentemente adição do resultado final. 

Outro exemplo desta estratégia de raciocínio equivocado foi observado na resposta 

de Pâmela. Um aspecto qualitativo presente nessa categoria, e omitida nas respostas corretas 

foi à referência ao comprimento e altura: 

 

 

 
Figura 35: Resposta de Pâmela para área da planificação dos cubos. 

 

 

Como foi possível observar Pâmela identificou corretamente nas figuras às 

dimensões de comprimento e altura. De posse desses conhecimentos, esta ensaiou estratégias 

de mensuração: Inicialmente estabelece a contagem, estratégia que lhe dá o aporte da área 

total da figura.  

A seguir ela tentou formalizar sua resposta através de um cálculo: indicando 

corretamente a altura total da figura planificada (12) adicionando-a área do retângulo (na 

horizontal) relativo a três faces do cubo (27), obtendo desta feita um valor inferior a área do 

cubo planificado: (12+27=39), gerando um novo conflito a ser resolvido. 

A mesma hipótese de raciocínio foi aplicada ao segundo item, ocasionando os 

mesmos conflitos, influenciando assim, as categorias de erro. A estratégia na verdade 

implicou em uma hipótese de resolução coerente e complexa, nesse caso específico, sinalizou 

para o despertar do operar com as dimensões envolvidas no cálculo de área. 
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Ao visualizarmos a estratégia de resolução de Pâmela atentamos para a 

semelhança da lógica empregada com o cálculo de área por excesso: Sendo A= Área; 

c=comprimento; a=altura; e q=quadrado unitário, unidade de mensuração (A= a × c = 9q × 

12q= 108q) o resultado obtido foi superior a área da figura que possui 54q de superfície.  

Se essa estratégia tivesse sido adotada, a constatação da superioridade da área 

proveniente do cálculo confrontaria a aluna a uma situação problema, haja vista o 

conhecimento prévio da área da figura. Observamos, no entanto, que a dimensão 

comprimento foi substituído no cálculo de Pâmela pela área de três faces do cubo. 

O encaminhamento para resolução seria calcular a diferença das áreas excedentes 

referentes a dois quadrados na parte superior, a direita e esquerda da figura, de ([3 × 3q].2 = 

18q) e dois retângulos medindo ([3 × 6q].2=36q) na parte inferior: a direita e esquerda da 

figura planificada. Calculadas as áreas excedentes: (18q + 36q= 54q) esse valor deveria ser 

subtraído da área obtida inicialmente: 108q – 54q= 54q indicando a área exata do cubo 

planificado. 

 

 

 FIGURA C FIGURA D 
Corretas _ _ 2 10% 
Erradas 18 82% 16 72% 

Em Branco 4 18% 4 18% 
TOTAIS 22 100% 22 100% 

Tabela 40: Cálculo do perímetro. 
Fonte: A autora (2008). 
 

A terceira questão apresentou resultados semelhantes para os dois itens e os 

menores índices de acertos, verificado apenas para o segundo item, conforme pode ser 

observado no quadro de respostas acima. 

Dentre as respostas avaliadas duas foram consideradas corretas, ambas inerentes 

ao perímetro da figura D, apesar dessas não explicitarem unidades de medidas. Em uma delas 

há indicação exata do perímetro, (resposta de Isaias, anteriormente exemplificada). A segunda 

admitida como correta, indicou um valor menor muito aproximado ao resultado (27). Tal 

aluno foi confrontado e refazer a contagem corrigindo-o. (Resposta de Thito, ilustrada 

anteriormente). 

Uma categoria de erro detectada em ambos os itens foi à explicitação da área, 

indicando a tendência à distorção conceitual entre as ideias de perímetro. Outras categorias de 

erro foram agregadas a primeira categoria de erro:  
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• Indicação da área: 13 respostas (59%) para o primeiro item e (54%) para o 

segundo. 

• Indicação de unidades quadradas relativas à área: 5 respostas (23%). 

• Omissão de qualquer tipologia de unidade de medida: 1 resposta (05%). 

Nesta questão surge a categoria resposta em branco, ocasionado certamente pela 

falta de compreensão, haja vista essa não haver sido detectada para as questões 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 ATIVIDADE 7 
 

 

01. Observe as figuras e responda com atenção as questões abaixo: 

NÃO ESQUEÇA DE REGISTRAR SEUS CÁLCULOS E RESPOSTAS 

Bloco A 

 

Volume Área  

  

Bloco B   
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Bloco C 

 

  

Bloco D 

 

  

Figura 36: Atividade 7 
Fonte: A autora (2007). 
 

 

Essa intervenção teve por objetivo explorar as principais características dos 

conceitos de volume, área e perímetro a fim de estabelecermos distinções entre eles. 

Optamos por uma abordagem ancorada na exploração dos sólidos visando 

favorecer o processo de reflexão empírica. Por essa razão, as figuras utilizadas na atividade 

foram construídas pelos alunos com os cubos em isopor e cartolina e tiveram suas 

propriedades devidamente explicitadas, como: 

• Identificação das dimensões inerentes aos sólidos (empilhamentos) e planos (face 

frontal);  

• Indicação do número de faces e arestas dos paralelepípedos retângulos; 

• Mensuração da superfície da face frontal e seu perímetro. 

Após explorarmos essas propriedades conceituais com base nos empilhamentos os 

alunos foram desafiados a responderem a atividade. A tabela abaixo apresenta o desempenho 

da turma para o cálculo do volume dos blocos A, B, C, e D. 
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BLOCO A 

 

BLOCO B 

 

BLOCO C BLOCO D 

 

Correto 22 88% 19 76% 18 72% 20 80% 
Erradas 1 4% 4 16% 4 16% 3 12% 
Brancas 2 8% 2 8% 3 12% 2 8% 
TOTAIS 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 

Tabela 41: Volume dos blocos retangulares. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

As questões que solicitaram a mensuração do volume dos blocos retangulares 

apresentaram índices de acertos que variaram entre 76% a 88%. 

Dentre as respostas admitidas como corretas um grupo se destacou ao apresentar 

aspectos qualitativos referentes à sistematização dos cálculos e notação da unidade de medida 

padrão. Essas avaliadas como mais completas e, portanto, categorizadas em nível de 

compreensão relacional atingiram índices entre 8 a 16% dos resultados corretos, assim 

distribuídas: 4 respostas (16%) relativas ao bloco A; 3 (12%) para o bloco B; 2 respostas (8%) 

para os blocos C e D. As respostas abaixo ilustram essa categoria de acerto: 

 

 

 
Figura 37: Resposta de Larissa e Walfredo para o volume dos blocos retangulares. 
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Como foi possível observar, os registros acima apresentaram uma linguagem 

matemática melhor sistematizada, superando os entraves procedimentais que se constituíam 

em obstáculo a mensuração do volume. Eles fizeram referência a unidade de medida padrão, 

no caso de Walfredo, há o acréscimo a uma segunda notação: cubos unitários, que ele 

representa pela letra “q³” (q elevado ao cubo). 

As demais respostas admitidas como corretas apresentam níveis diferenciados de 

coerência em relação aos procedimentos e linguagem matemática adotadas, as notações da 

unidade de medida ocorreram de forma equivocada ou foram omitidas. Registros com tais 

características foram classificados no nível de compreensão instrumental. Ilustramos a seguir 

esse nível de compreensão com seus diferentes matizes. 
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Figura 38: Respostas de Wellington, Adriana e Jonas para o volume dos blocos retangulares. 

 

 

Em sua resposta Wellington registrou com coerência as dimensões envolvidas no 

cálculo, que nesse momento assume uma configuração mais próxima a uma sistematização.  

O registro de Adriana omitiu qualquer referência às dimensões ou processo 

generalizado para o cálculo do volume, essa avança em relação à Wellington quanto à forma e 

sistematização da linguagem matemática.  

A resposta de Jonas, mais completa em relação às demais, assim como a de 

Adriana, não fez menção a nenhum processo de generalização para o cálculo, no entanto, 

avançou em relação à formalização da linguagem e referência a unidade de medida omitindo 

o expoente cúbico. Tal resposta encontra-se em transição do nível instrumental ao relacional.  

O índice de erros foi inferior ao de respostas em branco para o item relativo à 

mensuração do volume. A categoria de erro mais comum foi o equívoco de algumas das 

dimensões, aspecto esse que condicionou erros na efetivação dos cálculos. Um exemplo desta 

categoria de erro pode ser verificado no último item da resposta de Larissa. Essa aluna 

realizou corretamente o registro de duas dimensões, equivocando-se quanto à mensuração da 

largura do paralelepípedo que media um cubinho, no entanto ela registrou 2 cubos, incorrendo 

assim em um erro de cálculo. 

 

 
BLOCO A 

 

BLOCO B 

 

BLOCO C 

 

BLOCO D 

 

Correto 18 72% 17 68% 14 56% 13 52% 
Erradas 2 8% 2 8% 3 12% 4 16% 
Brancas 5 20% 6 24% 8 32% 8 32% 
TOTAIS 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 

Tabela 42: Área dos blocos retangulares. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

A questão seguinte explorou o cálculo da área de apenas uma das faces do sólido. 

Inicialmente sugerimos o cálculo da face frontal dos blocos retangulares, no decorrer do 
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processo de correção consideramos a mensuração de qualquer uma das faces escolhidas desde 

que corretas.  

Os índices de acertos para o cálculo da área foram inferiores aos obtidos para a 

mensuração do volume, mas curiosamente detectamos um percentual maior para as respostas 

em nível de compreensão relacional em comparação as obtidas em relação ao volume.  

Para o cálculo da área diagnosticamos várias tipologias de respostas através das 

quais foi possível identificar as diferentes etapas processuais da aquisição desse conceito. Os 

exemplos ilustrados abaixo foram dispostos do mais elementar ao mais sistematizado do 

ponto de vista da efetividade dos procedimentos e sistematização da linguagem matemática. 
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Figura 39: Respostas de Luciana, Breno e Walfredo para área de uma face dos blocos retangulares. 

 

 

No registro de Luciana, foi possível observar a referência ao princípio 

generalizante para calculo de área explorado ao longo das intervenções. Outro aspecto 

qualitativo detectado em sua resposta foi à identificação correta das dimensões bem como a 

coerente aplicação no cálculo. Observamos, no entanto, que Luciana empregou uma 

linguagem matemática elementar, mas, coerente desprovida de qualquer referência a unidade 

de medida. 
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A resposta de Breno assemelhou-se à de Luciana em algumas características: o uso 

correto da linguagem matemática; a identificação e uso adequado das dimensões nos 

procedimentos do cálculo. Distinguiu-se ao omitir a ideia generalizante para o cálculo 

explicitada na resposta de Luciana e ainda ao explicitar, nos três primeiros itens, a unidade de 

medida apesar da inadequação da notação. 

Nos registros de Walfredo e Breno também não houve referências a sentença 

generalizante para o cálculo de área. A linguagem matemática empregada foi elementar mais 

cuidadosamente sistematizada; demonstraram adequação nos procedimentos de cálculos e 

registro das notações. 

Outra tipologia de registro matemático detectado, exemplificado na resposta 

abaixo, foi o registro do resultado final. Como é possível verificar, os resultados apresentaram 

coerência e exatidão. No entanto, atenderam parcialmente ao objetivo da questão por não 

explicitarem o processo de obtenção dos mesmos. 

 

 

   
Figura 40: Resposta de Micarla para área de uma face dos blocos retangulares. 

 

Tomando como referência os critérios já explicitados, as respostas que 

apresentaram as características demonstradas nas respostas de Luciana, Breno e Micarla, 

foram categorizadas no nível instrumental de aprendizagem.  

Em nível de compreensão relacional categorizamos as respostas com as 

características do registro de Walfredo. Nesse nível de compreensão obtivemos: 6 respostas 
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(24%) em relação ao bloco A; 4 (16%) para os blocos B e C; e 5 respostas (20%) referente ao 

bloco D. 

As categorias de erros diagnosticadas para o cálculo da área foram: equívocos 

relativos aos procedimentos e efetivação das multiplicações; indicação da medida do 

perímetro denunciando a manifestação de mais um conflitos conceituais. 

 

 

4.8 ATIVIDADE 8 
 

 
1. A figura abaixo corresponde a uma piscina que possui 25m de comprimento, 10m de 

largura e 2m de profundidade (altura). Qual a capacidade da piscina? Quantos litros (ℓ) de 
água enchem completamente a piscina? Registre seus cálculos. 
 

Figura 01
Resposta:__________________________ 
__________________________________ 
 

 
Cálculos 

 
2. Observe as figura abaixo e calcule o que se pede: 
 

 
            
                                                3cm                     
 
                               5cm 

Figura 02

 
 
                                                    2cm 
                                7,5cm 

Figura 03
 

Área:_____________________________ 

Perímetro:_________________________ 

 

 

Área:_____________________________ 

Perímetro:_________________________ 
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Registre seus cálculos: 

 

 

 

 

Registre seus cálculos: 

 

 

 

 

O que você pode observar em relação aos resultados obtidos na questão 2? A que 

conclusão pode chegar?________________________________________________________ 

 
Figura 41: Atividade 8 
Fonte: A autora (2007). 

 

 

O primeiro item dessa atividade de ensino objetivou a indicação do volume a partir 

de uma situação do cotidiano. A relevância de uma abordagem contextualizada possibilitaria a 

aplicação dos saberes e conceitos escolares bem como o emprego efetivo dos mesmos.  

A partir dessa atividade buscamos abordar pelo uma questão (situações problemas; 

questões de revisão) os conceitos até então explorados através dos princípios da variabilidade 

matemática e variabilidade perceptiva (DIENES, 1970), objetivando a ampliação dos 

esquemas conceituais em desenvolvimento. Nas atividades anteriores enfocamos 

prioritariamente os princípios: dinâmico e da construtividade, do referido autor, em relação 

aos conceitos de volume, área e perímetro até então explorados.  

 

 

Corretas 17 81% 
Erradas 3 14% 
Branca 1 5% 

TOTAIS 21 100% 
Tabela 43: Capacidade da piscina. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

A resolução integral da situação proposta envolveria a aplicação da fórmula para o 

cálculo da capacidade piscina (Volume = comprimento ×altura ×largura) e posteriormente a 

transformação da unidade de medida (m) para seu equivalente em (ℓ), haja vista solicitarmos 

o resultado final em litros. Faz-se necessário, no entanto, registrar nossa falha ao omitir tanto 

no enunciado da questão quanto no decorrer da intervenção a informação de que 1m³ 
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equivaleria a 1000ℓ aspecto que condicionou a resolução parcial da questão por 81% dos 

participantes da atividade. 

Considerando a omissão em explicitar a equivalência para o encaminhamento 

desta questão, as respostas obtidas foram analisadas exclusivamente em relação à coerente 

aplicação do conceito de volume. De modo que, sete (33%), foram categorizadas em nível de 

compreensão relacional por apresentarem os critérios explicitados e exemplificados na 

resposta abaixo: 

 

 

 
Figura 42: Resposta de Adriana para capacidade da piscina. 

 

 

A resposta de Adriana reuniu uma série de características peculiares a um nível 

mais amplo de compreensão do conceito de volume atendendo aos objetivos da questão. 

Destacamos a princípio a aplicação dos dados do problema ao conceito de volume, 

demonstrando uma coerente interpretação da situação proposta. Observamos a referência ao 

princípio generalizante para o cálculo de volume, o emprego da propriedade associativa da 

multiplicação bem como dos procedimentos para resolução dos cálculos. Um aspecto, no 

entanto, equivocado na resposta de Adriana referiu-se ao uso da unidade cúbica para a 

unidade de capacidade ℓ, aspecto que estaria correto se relativo a unidade empregada no 

cálculo: m. 

Diagnosticamos, entretanto, dez respostas (48%) categorizadas em diferentes 

estágios do nível instrumental de compreensão. Tais alunos estabeleceram relações parciais 

entre os conhecimentos essenciais à resolução global da situação. As respostas abaixo 

ilustram os distintos momentos desta aquisição conceitual: 
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Figura 43: Respostas de Felipe para capacidade da piscina. 

 

 

 
Figura 44: Respostas de Alaô para capacidade da piscina. 

 

 

Na resposta de Felipe atentamos para o registro correto das três dimensões 

envolvidas na situação problema. Este realizou a ilustração complementar de um retângulo no 

qual busca situar as dimensões, explicitando o caráter empírico do seu raciocínio, e o faz de 

forma equivocada ao ignorar a incompatibilidade da representação de natureza plana. Apesar 

das distorções detectadas quanto à compreensão da tridimensionalidade, Felipe aplicou o 

princípio generalizante o para cálculo do volume atrapalhando-se na efetivação da 

multiplicação entre 25m×10m.  

Atentamos ainda para as diferentes unidades de medidas empregadas: 

inicialmente, Felipe fez referência a metro (m), e finalizou seus cálculos utilizando 

centímetros (cm), provavelmente condicionado pela abordagem das atividades anteriores.  

O registro de Felipe demonstrou que este já adquiriu noção das dimensões, apesar 

não estabelecer distinção entre o plano e o tridimensional. Com base em um princípio 

generalizante, ele foi capaz de fazer a aplicação dos valores para cálculo do volume, contudo, 
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apresentou dificuldade em efetivar as multiplicações em especial por dezenas bem como para 

operacionalizar com as unidades de medidas, omitindo a resposta por extenso. 

Alaô iniciou seu registro fazendo referência à fórmula para cálculo do volume, as 

dimensões, embora com as unidades de medidas equivocadas: cm ao invés do m, são 

aplicadas corretamente. Os cálculos relativos aos valores foram realizados corretamente, 

contudo as manipulações relativas às unidades de medidas aconteceram intuitivamente. O 

registro por extenso da questão atendeu, no entanto, aos objetivos propostos.  

Alaô avançou qualitativamente em relação a Felipe ao demonstrar maior 

objetividade e clareza na aplicação dos conhecimentos conceituais e procedimentais para a 

resolução dessa questão, exceto quanto ao emprego e manipulação das unidades de medidas. 

Além destes exemplos, observamos outras situações em que a manipulação das 

unidades de medidas e o emprego da notação padrão se constituíram no único entrave a 

resolução da questão, que apresentaram indicação exata do volume: 

 

 

 
Figura 45: Resposta de Jonas para capacidade da piscina. 
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Figura 46: Respostas de Israel para capacidade da piscina. 

 

 

Nas respostas acima, a exemplo do registro de Alaô, as questões inerentes à 

aplicação da fórmula e procedimentos de cálculos aparentaram estarem resolvidas. No 

entanto, a operacionalização com as unidades de medidas sinalizam para um limite na 

compreensão e conseqüentemente para necessidade de estabelecimento de uma relação 

conceitual mais estreita entre as dimensões e os valores envolvidos no conceito de volume. 

Três questões foram categorizadas como incorretas. As respostas abaixo ilustram 

esta tipologia de resposta: 

  

 

 
Figura 47: Resposta de Micarla para capacidade da piscina. 
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Figura 48: Resposta de Sônia para capacidade da piscina. 

 

 

Para este item diagnosticamos duas categorias de erros, acima exemplificadas:  

No primeiro registro, Micarla se embaraçou ao aplicar as dimensões na fórmula 

para cálculo do volume, confundindo o comprimento da piscina com sua altura. A seguir esta 

adicionou as dimensões equivocando-se mais uma vez.  

A segunda categoria de erro indicada por duas respostas apresenta equívocos na 

efetivação das multiplicações. O exemplo acima corrobora a fragilidade na multiplicação 

envolvendo dezenas exatas. Nesse exemplo específico, o registro da propriedade associativa 

da multiplicação não implica na ordem procedimental empregada para resolução do cálculo, 

denunciando a falta de coerência entre a sistematização e o procedimento de resolução 

adotado. 

Uma questão foi categorizada como branca. 

No segundo item introduzimos a atribuição de valores, explicitando-os na 

apresentação da figura por acreditarmos que a maioria dos alunos já haviam assimilado o 

conceito de área, internalizando a partir das operações empíricas o princípio generalizante do 

seu cálculo: A= b×a (Sendo A= área, b= base e a=Altura). Superada a fase da dedução de 

dimensões e princípios de generalizações com base em operações na malha quadriculada, 

investimos na aquisição de procedimentos de mensuração mais confiáveis do ponto de vistas 

da padronização e conseqüentemente mais sofisticados como o uso instrumentos como a 

régua. Apresentaremos a seguir o desempenho dos alunos para a segunda questão: 
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                                                                          3cm    

                                       5cm                    
              FIGURA 02                       

 

                                               2cm 

    7,5cm 
FIGURA 03 

 ÁREA  PERÍMETRO ÁREA  PERÍMETRO 
Correto 16 76% 15 72% 15 72% 8 38% 
Erradas 5 24% 3 14% 5 24% 11 52% 
Brancas _ _ 3 14% 1 4% 2 10% 
TOTAIS 21 100% 21 100% 21 100% 21 100% 

Tabela 44: Mensuração da área e perímetro dos retângulos 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Os índices relacionados aos cálculos de área e perímetro da figura 2 foram 

semelhantes e superiores comparados aos obtidos a partir da figura 3, ao envolver um número 

decimal enquanto dimensão, aspecto que desestruturou parte do grupo, se constituindo em um 

desafio quanto aos encaminhamentos procedimentais de resolução. 

Em relação ao item mensuração da área diagnosticamos dezesseis respostas 

corretas relativas à figura 2 e quinze para a figura 3. Dentre os resultados matematicamente 

corretos advindos da aplicação da fórmula, destacamos os que associaram ao resultado correto 

a notação padrão para área, aspecto que condicionou a categorização destas respostas em 

nível de compreensão relacional. Neste patamar obtivemos respectivamente dez registros para 

a primeira figura e nove para a segunda. As respostas abaixo ilustram essa categoria de 

resposta: 

 
Figura 49: Resposta de Walfredo para mensuração da área e perímetro dos retângulos. 
 

 



 

 

143

 
Figura 50: Resposta de Alaô para mensuração da área e perímetro dos retângulos. 
 

 

As respostas acima relativas à área apresentaram linguagem matemática coerente e 

sistematizada incluindo a notação específica à área: A= 5cm×3cm= 15cm² ou (A=15q, sendo 

q=1cm²). No primeiro exemplo Walfredo permaneceu indicando a letra “q” como unidade de 

medida, fazendo referência a quadrado unitário empregado como unidade genérica utilizada 

na sistematização da ideia de medir por comparação e posteriormente para mobilizar a 

construção do conceito de área e sua mensuração, aspecto que sinalizou para a necessidade de 

esclarecimento quanto à natureza da unidade de medida empregada.  

As respostas abaixo, também foram categorizadas em nível de compreensão 

relacional para a mensuração da área, contudo, como foi possível observar a linguagem 

matemática empregada na resolução, apesar de correta, apresentou maior simplicidade e 

conseqüentemente menor grau de sistematização. 

 
Figura 51: Resposta de Assis para mensuração da área e perímetro dos retângulos. 
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Figura 52: Resposta de Rafael para mensuração da área e perímetro dos retângulos. 

 

 

Nesta atividade foram categorizados três tipos de erros condicionados por 

fragilidades de natureza procedimental:  

• Erro na efetivação e procedimento da multiplicação. 

As outras categorias relacionaram-se a empecilhos relativos à compreensão 

conceitual:  

• As dimensões envolvidas no cálculo (base e altura) são somadas; 

• Aplicação equivocada do princípio generalizante para cálculo de área: 

Na resposta exemplificada abaixo, no primeiro item, Adriana aplicou corretamente a fórmula 

para cálculo de área, multiplicando a área btida por dois. Para o segundo item, a aluna 

associou a ideia de perímetros, os lados iguais são somados e os totais multiplicados entre si.  

 

 

 
Figura 53: Resposta de Adriana para mensuração da área e perímetro dos retângulos. 
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Os índices obtidos para o cálculo do perímetro foram aproximados aos da área do 

primeiro retângulo. Das quinze respostas corretas, dez foram categorizadas em nível de 

compreensão relacional por atenderem nesse momento integralmente aos objetivos proposto 

para a questão. 

As Respostas de Walfredo, Alaô (especificamente no primeiro item), Assis e 

Rafael ilustram esse nível de compreensão. Nessas respostas a ideia de perímetro é 

caracterizada. O registro matemático traduz a concretude do raciocínio utilizado em que 

predominam o uso de operações elementares que começam a ganhar uma sistematização 

formal (propriedade associativa da adição).  

Atentamos ainda para o registro de Adriana em relação à mensuração do 

perímetro. Essa resposta apresenta um maior grau de organização e reflexão em relação às 

anteriores também categorizadas em nível de compreensão relacional. Nela Adriana substitui 

a operação de adição pela multiplicação, empregando uma estratégia de raciocínio mais 

sofisticada que a adição e uma maior sistematização da linguagem matemática ao aplicar a 

distributividade da multiplicação em relação à adição. No segundo item, essa tropeça ao 

finalizar a questão na operacionalização com números decimais. A mesma tipologia de erro é 

verificada na resposta de Alaô. 

No nível de compreensão instrumental a ideia de perímetro é aplicada 

corretamente, a linguagem matemática empregada é marcada pela simplicidade, coerência e 

omissão ou inadequação da notação das unidades de medidas. A resposta abaixo exemplifica 

o nível de compreensão instrumental para os conceitos de área e perímetro.  

 

 

 
Figura 54: Resposta de Micarla para mensuração da área e perímetro dos retângulos.  
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As categorias de erros verificadas nessa atividade foram: 

• Erros na efetivação dos procedimentos de cálculos. Essa categoria 

apresentou grande reincidência em relação às demais sendo fortemente detectada 

no segundo item, que explorou um número decimal. 

• Indicação da definição, sem explicitação dos cálculos: “soma dos 

quatro lados: cm”. Resposta de Felipe. 

• Distorção da ideia de perímetro. As respostas abaixo ilustram essa 

categoria de erro: 

 

 

 
Figura 55: Resposta de Israel para mensuração da área e perímetro dos retângulos. 

 

 

Em seu registro Israel empregou coerentemente a ideia de perímetro, mensurando-

o corretamente no primeiro item, exceto pelo equívoco na notação da unidade de medida e 

posteriormente registro por extenso que correspondeu ao valor indicado para o perímetro do 

segundo retângulo. 

O procedimento adotado por Israel para resolver o segundo item, admitiu várias 

possibilidades de hipóteses de raciocínio. A princípio interpretamos como o emprego da ideia 

de área, (no caso de forma duplicada). Outra possibilidade seria o cálculo do perímetro de 

uma figura quadrada, raciocínio que não se adéqua ao perfil da situação proposta em função 

do nível de abstração empírica inerente ao momento vivenciado pelos educandos, além de 

entendermos que o recurso físico empregado na situação não admitia tal interpretação.  
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A terceira e mais provável hipótese de resolução adotada, implicou em uma 

distorção conceitual condicionada pela tentativa de aplicar a propriedade de distributividade 

como recurso à resolução do problema. Israel multiplicou por dois a medida do lado maior do 

retângulo, no entanto, ao invés de aplicar o mesmo processo ao lado menor da figura e 

adicionar os resultados a fim de obter o perímetro, o primeiro termo referente à soma dos 

lados maiores foi repetido e adicionado incorrendo assim num processo distorcido inclusive 

para notação da unidade de medida. 

A atividade foi finalizada objetivando mensurar a capacidade de conservação dos 

participantes da pesquisa bem como diagnosticar a pertinência das relações de comparação 

entre a área e o perímetro de figuras que possuem áreas iguais e dimensões diferentes. Os 

resultados obtidos estão organizados no quadro abaixo: 

 

 

Corretas 4 19% 
Erradas 12 57% 
Brancas 5 24% 
TOTAIS 21 100% 

Tabela 45: Conservação de área e perímetro  
Fonte: A autora (2008). 

 

 

A questão desafiou no geral a dezesseis alunos (76%), quatro respostas foram 

consideradas corretas. As constatações expressas nos registros revelaram níveis qualitativos 

diferenciados de percepção da conservação da área e variabilidade do perímetro, apesar de 

portarem níveis distintos de percepção, três respostas foram categorizadas no nível de 

compreensão relacional: 

• As duas figuras possuem áreas iguais e a figura 3 possui maior perímetro: 

2 respostas (9%); 

• As figuras possuem áreas iguais e perímetros diferentes: 1 resposta (5%); 

Uma resposta (5%) foi categorizada em nível de compreensão instrumental 

tendendo parcialmente ao objetivo proposto, por distinguir apenas para as semelhanças entre 

as figuras, ignorando as diferenças: “As áreas são iguais’. 

As respostas incorretas foram distribuídas em três categorias de erros, relativas aos 

condicionantes que lhes originaram: 
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• Falsas impressões: 

_ “Um é retângulo e o outro é quadrado”; 

_ “A figura 3 deu mais que a 2, portanto tem maior volume.” 

• Erros procedimentais: 

_ “A figura 2 tem maior perímetro e a figura 1 tem maior 

comprimento.” 

_ “A figura 3 tem maior área.” 

_ “As figuras tem áreas diferentes.”; 

_ “A figura 3 tem maior perímetro e a figura 2 tem maior área” 

_ “A figura 3 é mais que a figura 2”. 

_ “Eu observei que a figura 2 na área deu 15 e perímetro deu 16 na 

figura 3 área 150 e o perímetro 28” 

• Falta de objetividade: 

_ “O perímetro e a área mais alto foi da figura 3”. 

_ “Todo resultado se resolve além da adição e multiplicação”; 

_ “Sim pode dar exato”; 

_ “A figura 3 é mais que a figura 2”. 

As hipóteses de percepções expressas a partir dos registros indicaram que a 

maioria dos alunos naquele momento da pesquisa ainda não estavam aptos a conservarem área 

admitindo a variabilidade do perímetro. Um dos maiores condicionantes ao erro, aspecto que 

influenciou no julgamento desses alunos foram os erros procedimentais, que impossibilitaram 

na maioria das situações o confronto entre figuras de configurações diferenciadas possuírem 

áreas iguais embora com perímetro diferenciado. 

Duas respostas explicitaram em suas hipóteses argumentos pouco consistentes de 

natureza conceituais e em quatro respostas atentamos para a dispersão do foco da questão, ou 

seja, faltou objetividade na observação e conseqüentemente, clareza no argumento.  

 

 

4.9 ATIVIDADE 9 

 

 

Com essa atividade introduzimos as discussões sobre as propriedades da 

circunferência e mensuração da área do círculo. Inicialmente já sabíamos das possibilidades 
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de conflito cognitivo do aluno relativos à dificuldade de adequação da unidade proposta frente 

à própria forma geométrica da figura do círculo. 

O cálculo de uma área circular pressupõe a aquisição do conceito científico de 

medir como comparação entre grandezas de mesma natureza, bem como o pensamento 

reversível para adotar submúltiplos da unidade de medidas cada vez menores a fim de obter a 

melhor aproximação para a área do círculo.  

A estruturação de atividades dessa natureza visa possibilitar ao aluno avançar para 

níveis mais altos de compreensão do conceito de área do círculo, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da ideia de ocupação da figura por unidades quadradas. Mas por ser 

laboriosa e nem sempre viável do ponto de vista prático, o aluno naturalmente necessitará 

ultrapassar esse tipo de atividade, de contagem, demandando um processo mais viável que 

possa ser aplicado a círculos muito pequenos ou muito grandes.  

Nesse momento introdutório, a atividade se constitui em um desafio à reflexão 

empírica visando mobilizar as possíveis estratégias de mensuração, sejam elas já conhecidas 

ou inovadoras. Prevendo que as estratégias do conhecimento do grupo, como a exemplo a 

aplicação do princípio generalizante A=b×a, indicará uma área excedente, aproximada para 

mais ou menos. O desafio lançado à turma seria dispor de uma estratégia generalizante para 

obtenção de um resultado mais próximo possível ao exato para área do círculo, ao alcance do 

desenvolvimento cognitivo dos participantes da pesquisa. 

 

 

Geometria do círculo e circunferência 
 

1 Construa uma circunferência no papel quadriculado com o raio de 3 cm e a seguir 
responda o que se pede: 

 
 

1.a. Indique o centro da circunferência; 

1.b Trace retas partindo do centro do círculo para a circunferência; 

1.c Medida das retas (Raio):_______________________________________________ 

1.d Número de quadradinhos inteiros no interior da circunferência;________________ 

1.e Número de quadradinhos divididos (pedaços);______________________________ 

1.f Área do círculo;______________________________________________________ 
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2- Questão de revisão: 
 
As dimensões oficiais de uma quadra de vôlei estão indicadas na figura. Qual é a área da 
quadra? Não esqueça de registrar seus cálculos! 
 
 

 
 

Resposta:______________________________________________________________ 
Figura 56: Atividade 9 
Fonte: A autora (2007). 
 

 

O primeiro item adotou como objetivo a construção de uma circunferência 

empregando régua e compasso. Com base nessa construção, foram exploradas propriedades 

como diâmetro e área e procedimentos de mensuração.  

A questão relacionada à construção da circunferência desafiou todos os vinte e 

quatro alunos participantes da intervenção. Sete respostas (29%) atenderam integralmente aos 

objetivos da questão apresentando precisão no traçado e exatidão nas medidas do raio e 

diâmetro. 

Nas demais dezoito ilustrações, detectamos diâmetros que variaram entre 45cm a 

69cm atendendo parcialmente ao objetivo de construção da circunferência, contudo, fugindo a 

referência métrica solicitada. Destacamos nesse nível de desenho doze respostas (50%) nos 

quais os diâmetros desenhados mediram de 57 a 65 cm, atingindo uma boa aproximação da 

medida solicitada pela questão, considerando-se tratar-se da primeira intervenção a explorar 

esse tipo de procedimento. 

Após a construção da circunferência cujo raio deveria medir 3cm, os alunos foram 

solicitados a indicarem o centro da circunferência, ação facilitada em parte pela marca 

deixada pelo compasso no desenho. No entanto, os alunos foram orientados a mensurarem e 

aferirem a distância do centro à circunferência em posições diferenciadas a fim de 

confirmarem a indicação e perceberem o caráter constante do raio. Do universo dos 
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participantes da atividade apenas dois (8%) não explicitaram em seus desenhos o centro da 

circunferência. 

A partir da indicação do centro da circunferência, a atividade orientou o traçado de 

uma reta partido do centro da figura. Dezesseis alunos (64%) traçaram o diâmetro atendendo 

satisfatoriamente ao objetivo da questão, oito respostas (32%) não responderam a esse item. 

O item subseqüente solicitou a mensuração e registro da medida do diâmetro. 

Adotamos como critério de correção a indicação da medida exata e sua notação tomando 

como referência a figura traçada por cada sujeito haja vista que o processo de construção 

possibilitou a emergência de circunferências de diâmetros variados, aspecto que 

acreditávamos não interferir diretamente no procedimento de mensuração. Os resultados 

obtidos para esse item estão sistematizados na tabela de respostas abaixo: 

 

 

Corretas 12 48% 
Erradas 11 44% 
Brancas 2 8% 
TOTAIS 25 100% 

Tabela 46: Mensuração do diâmetro  
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Treze respostas (52%) foram categorizadas como corretas tomando como 

referência a correspondência entre o diâmetro e a medida explicitada. Contudo ao avaliarmos 

as respostas quanto ao critério de exatidão da mensuração, coerência e adequação da notação 

as respostas sofreram nova sistematização: 

Três respostas (12%) indicaram a medida exata do diâmetro atendendo 

satisfatoriamente ao critério de notação da unidade de medida (cm). Tais respostas foram 

categorizadas em nível de compreensão relacional para o critério mensuração do diâmetro. 

Sete respostas (28%) atenderam integralmente ao critério de exatidão na 

mensuração. Seis destas (24%), no entanto, fizeram uma indicação equivocada para a notação 

da unidade de medida, que foi substituída pelo termo diâmetro: “6 diâmetros”. Outra resposta 

(4%) faz referência apenas a medida omitindo a unidade de medida. 

Duas respostas (8%) atenderam parcialmente ao critério de exatidão da 

mensuração do diâmetro ao indicarem um valor aproximado. Dessas apenas uma faz a 

indicação da unidade de medida. Os diâmetros mediam 5,3 cm e 5,7 cm e nas respostas 
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constavam respectivamente “5” e “6 cm”. As respostas que atenderam parcialmente aos 

objetivos da questão, em geral ao critério de exatidão ou aproximação do valor do diâmetro, 

mesmo diagnosticando-se aspectos qualitativos de distinção entre elas foram categorizadas 

em nível de compreensão instrumental. 

As respostas consideradas erradas apresentaram índices de diferenças entre o 

desenho e os registros que variaram de 0,5 a 4,2cm. Sete dessas (28%) explicitaram no 

registro alguma unidade de medida: quatro fizeram referência ao centímetro (cm) e três 

indicaram equivocadamente o diâmetro (d) como unidade de medida. 

Dois alunos (8%) não responderam a este item. 

Ao propormos o desenho da circunferência sobre uma superfície quadriculada 

estávamos intencionalmente oferecendo um suporte físico para mensuração, implicitando 

assim experiências já vivenciadas.  

Inicialmente questionamos o número de unidades inteiras no interior do círculo 

objetivando acionar uma estratégia de resolução já conhecida que favoreceria a análise da 

nova figura que ora se apresentava. A indicação das unidades inteiras asseguraria a 

mensuração de uma área mínima, área do quadrado inscrito na circunferência. Tendo como 

referência a circunferência proposta na situação, a área do quadrado de lado igual a 4 cm, (q= 

1cm) seria de 16cm² ou dezesseis quadrados. Apresentaremos a seguir o quadro de categorias 

de respostas para quantificação das unidades inteiras no interior do círculo: 

 

 

Inferior a 16 quadrados 2 8% 
16 quadrados 1 4% 

Entre 17 e 24 quadrados 18 72% 
32 quadrados 3 12% 

Branco 1 4% 
TOTAIS 25 100% 

Tabela 47: Quantificação das unidades inteiras  
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Apenas um aluno (4%) indicou dezesseis como resposta, direcionando sua análise 

a área do quadrado. A grande maioria dos participantes da atividade (72%) remeteu o 

enunciado da questão ao cálculo da área do círculo provavelmente por acharem muito obvia a 

solicitação. Tais alunos adotaram como estratégia de resolução a ideia de complementarem os 

quadrados incompletos a fim de efetuarem a mensuração, estimando assim, a quantidade de 
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quadrados inerentes a superfície, antecipando dessa forma a hipótese de raciocínio a que 

queríamos suscitar com a atividade. 

A categoria de resposta relativa a 32 quadrados indicada por três alunos, índice 

superior ao obtido para a resposta correta, foi provavelmente condicionada pela adição de 16 

quadrados inteiros a 16 quadrados incompletos.  

O item posterior pediu a indicação do número de quadrados incompletos na 

superfície do círculo, que na circunferência proposta pela atividade corresponde a 20 

quadrados incompletos, se incluirmos quatro pequenos fragmentos de unidades quadradas, 

podendo ser considerado 16 quadrados incompletos se os fragmentos menores forem 

desconsiderados no processo da análise. Apresentaremos a seguir o quadro de respostas para 

esse item: 

 

 

Inferior a 16 quadrados 5 20% 
Entre 16 e 20 quadrados 17 68% 
Superior a 21 quadrados 2 8% 

Branco 1 4% 
TOTAIS 25 100% 

Tabela 48: Quantificação das unidades incompletas 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Observamos que ao contrário do item anterior, o enunciado da questão foi 

significativamente compreendido por dezessete alunos (68%) que indicaram suas respostas 

dentro de uma margem considerada como adequada à resolução da questão. 

Seis alunos (24%) indicaram 16 quadrados incompletos, estimando o menor valor 

admitido como correto. Dois alunos (8%) explicitaram em seus registros 20 unidades 

incompletas, o valor exato das unidades fragmentadas pelo traçado da circunferência. 

A área exata do círculo explorado pela atividade mede 28,26cm², calculada por: 

Área do círculo= πr², sendo r= 3,0 cm e π= 3,14. Nos itens anteriores exploramos a superfície 

do círculo, com a finalidade de direcionar a observação e reflexão dos educando para a 

disposição e configuração das unidades de medidas no âmbito do desenho. 

Ao solicitarmos a quantificação das unidades inteiras objetivamos oferecer um 

suporte empírico a fim de garantir a mensuração de área mínima, regatando inclusive 
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conhecimentos já consolidados, haja vista que a junção das unidades inteiras compõe um 

quadrado figura cuja área foi trabalhada em atividades anteriores. 

A análise das unidades incompletas teve por finalidade suscitar a estratégia da 

estimativa empregando como princípio a ideia de completar as unidades. A atividade exige 

muita reflexão e reversibilidade de pensamento a fim de adotar unidades menores e 

compatíveis a área, isto é submúltiplos, para que posteriormente fossem estabelecidas as 

equivalências necessárias a uma estimativa mais próxima possível da área do círculo, usando 

como referência o quadrado unitário adotado como unidade de medida e critério de 

comparação. 

Direcionados os olhares para a configuração da área do círculo e estabelecido o 

desafio da mensuração da área a partir de unidades de medidas fora do padrão de 

regularidade, o presente item possibilitaria conhecer as hipóteses e estratégias para 

mensuração dessa área singular em relação áreas dos polígonos regulares anteriormente 

trabalhadas. 

A questão mobilizou os vinte e cinco alunos participantes da intervenção; 

diagnosticamos dezesseis respostas (60%) coerentes, detectamos nesse universo a adoção de 

duas estratégias de resolução para a questão. 

Em um nível mais elementar, utilizando-se de um raciocínio predominantemente 

empírico nove alunos (36%) fizeram uma estimativa da área usando como estratégia a 

contagem e complementação das unidades incompletas, o valor indicado por oito das nove 

respostas categorizadas neste nível foi: “20 quadrados” expressando, portanto, área inferior e 

aproximado a do círculo. 

Empregando um esquema conceitual já assimilado, diagnosticamos sete respostas 

(28%), que apresentaram um nível de raciocínio superior em relação ao primeiro grupo ao 

aplicarem o princípio generalizante para área dos polígonos retângulos: A=b×a. Em geral, os 

alunos que se utilizaram dessa estratégia indicaram áreas superiores e próximas superfície do 

círculo. Apresentaremos a seguir um quadro de respostas para aplicação da fórmula de área: 
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16 x 20 1 4% 
5 x 5 = 25 2 8% 
5 x 6 = 30 1 4% 
5,8 x 5,8 = 1 4% 

6 x 6 = 36cm 1 4% 
Comp.6,2×alt. 6,2 1 4% 

TOTAIS  7 28% 
Tabela 49: Aplicação da fórmula para cálculo de área. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Atentamos para situações de aparente inadequação da aplicação desse princípio: 

Na primeira um aluno aplica o princípio generalizante para o cálculo de área aos valores 

anteriormente explorados: número de unidades inteiras e unidades incompletas. Tais aspectos 

são confundidos e aplicados a fórmula enquanto dimensões induzindo ao cálculo de área 

muito superior. 

Em outra resposta atentamos para o registro da fórmula para área: “Comprimento: 

6,2 - Altura: 6,2.”, no entanto, como o cálculo não é efetivado não há indicação da área. É 

importante ressaltar que apesar do aluno não explicitar no item anterior a medida do diâmetro 

da circunferência, esse valor corresponde exatamente ao mesmo, sinalizando que a hipótese 

empregada se finalizada indicaria a área de um quadrado cuja área seria maior e aproximada a 

do círculo pelo aluno desenhado.  

Em outra situação similar a anterior, a aluna emprega a mesma hipótese de 

raciocínio, no entanto, errou na efetivação dos cálculos: “5,8 × 5,8= 64”. Essa tentativa 

frustrada de resolução da multiplicação com números decimais exemplifica como muitas 

vezes uma abordagem desconhecida paralisa o processo de raciocínio: A princípio a aluna 

multiplicou dois fatores: 0,8 × 0,8 = 64, paralisando ai o processo de cálculo. Esse valor 5,8 

surgiu em decorrência da experiência empírica de mensuração, contudo observamos que esta 

ainda não atingiu a compreensão integral da natureza da notação decimal, em específico à 

casa decimal posterior a vírgula que representa a parte fracionária do número. Se essa ideia 

estivesse consolidada uma possibilidade de raciocínio matemático para resolução da questão 

poderia ter sido a estimativa ou arredondamento do cálculo: 5,8 < 6, logo se 6 × 6 = 36, o 

resultado desta multiplicação seria próximo e inferior a 36. 

Essa fragilidade quanto a compreensão da natureza dos números decimais remete-

nos ao conceito de mensuração: 
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[...] o conceito de mensuração depende de pensamento lógico. Primeiro, a 
criança tem de captar que o todo é composto de numerosas partes, somadas 
em conjunto. Segundo, ela precisa entender os princípios de substituição e 
iteração, isto é, o transporte da medida aplicada a uma outra extensão, e sua 
aplicação repetida a esta outra. Sobre este ponto de vista, a mensuração é a 
síntese da divisão em partes e iteração, assim como um número é a síntese 
de inclusão de classes e ordenação seriada. (Lovell, 1988, p. 94-95) 
 

 

Desta forma, a consolidação do conceito de mensuração enquanto “síntese da 

divisão em partes e iteração”, oferecerá um excelente suporte a compreensão da natureza da 

notação decimal 

A segunda e última questão dessa atividade de ensino propôs uma situação de 

cálculo de área de forma contextualizada. Apresentaremos a seguir o quadro de respostas para 

o cálculo da área da quadra de vôlei. 

 

 

Corretas 20 80% 
Erradas 4 16% 
Brancas 1 4% 
TOTAIS 25 100% 

Tabela 50: Cálculo de área da quadra de vôlei. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Detectamos nesse item o índice de dezenove respostas corretas. Atentamos ainda 

para a obtenção de um percentual superior e satisfatório de quatorze respostas (56%) que 

atenderam integralmente aos objetivos inerentes a interpretação coerente, resolução e 

efetivação dos cálculos e notação correta dos resultados. Essas foram categorizadas no nível 

de compreensão relacional. 

Quatro respostas (16%) atenderam ao critério de interpretação coerente e resolução 

e efetivação dos cálculos, falhando quanto à notação adequada dos resultados relativos 

inerentes a área. Em três respostas foram indicados o resultado em metros (m) e omitido o 

expoente (²). Uma resposta constou apenas do resultado numérico. Tais respostas foram 

categorizadas no nível de compreensão instrumental. 

Quanto às estratégias de resolução detectamos a predominância do princípio 

generalizante para cálculo de área: 20 respostas (80%). 
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• Adição de nove parcelas: 18m × 9m. A resposta abaixo ilustra essa 

estratégia de resolução. 

 

 

F

igura 57: Resposta de Alaô para área da quadra de vôlei. 

 

 

Em seu registro, Alaô inicia a resposta explicitando a fórmula para mensuração da 

área, no entanto, sistematiza a adição referente a nove parcelas de 18m obtendo assim o 

resultado que é explicitado na primeira operação e posteriormente por extenso. Observamos 

ainda a omissão da unidade de medida padrão no registro, aspecto que além da estratégia 

elementar de resolução condicionou a categorização da resposta na categoria de compreensão 

instrumental. 

• Soma das dimensões: 18m + 9m. Uma resposta (4%); 

• Erro na efetivação da multiplicação relativa a aplicação do princípio 

generalizante para cálculo de área; 

• Aplicação equivocada da fórmula para cálculo de área. Tal estratégia pode 

ser visualizada na resposta abaixo: 
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Figura 58: Resposta de Larissa para área da quadra de vôlei. 

 

 

A estratégia de resolução utilizada por Larissa sinaliza para uma tentativa de 

solucionar a situação. Esta explicitou uma operação matemática equivocada em que combina 

características próprias de dois conceitos distintos: perímetro e área. Ao propor a 

multiplicação de duas a duas dimensões identificamos características da ideia de área. Nesse 

caso, observamos a inadequação das dimensões aplicadas no cálculo. Ao disponibilizar as 

quatro dimensões da quadra, exceto pela operação proposta, atentamos para a explicitação da 

ideia de perímetro. Observamos ainda a notação padrão para área. 

Apenas um aluno não respondeu a essa questão. 
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4.10 ATIVIDADE 10 

 

 

Geometria do círculo e circunferência 

 

1 Construa uma circunferência na malha triangular com o diâmetro de 2 cm e a 

seguir responda o que se pede: 

 
 

 
 

1.a. Determine o centro da circunferência; 

1.b Trace uma reta interceptando a circunferência em dois pontos. 

1.c Medida da reta (Diâmetro):_____________________________________________ 

1.d Número de unidades triangulares inteiras no interior da circunferência;__________ 

1.e Número de triângulos incompletos (pedaços);______________________________ 

1.f Área do círculo em unidades triangulares: _________________________________ 

 
 

2- Questão de revisão: 
 
 

As dimensões oficiais de um campo de futebol são: comprimento de 105 m e largura de 
70 m.  
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2.a Qual a área do campo? Não se esqueça de registrar seus cálculos e unidades de 
medidas! 

 
Cálculos Resposta 

 
 
 

 

 
2.b Qual o perímetro (demarcação) do campo Não se esqueça de registrar seus cálculos 

e unidades de medidas! 
 

Cálculos Respostas 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 59: Atividade 10 
Fonte: A autora (2007). 
 

 

Nessa atividade continuamos explorando os procedimentos de desenho da 

circunferência com auxílio da régua e compasso, traçado e mensuração do diâmetro, 

identificação das propriedades da circunferência, bem como a mensuração da área do círculo, 

empregando como estratégia a estimativa através da malha triangular, adotando desta feita 

uma unidade de medida menor e compatível com a unidade quadrada utilizada na atividade 

anterior. 

Todos os vinte e seis participantes dessa atividade efetuaram o traçado da 

circunferência. Dez respostas (38%) apresentaram o desenho em conformidade com a 

indicação feita pelo enunciado, esse mesmo percentual demonstrou coerência na mensuração 

e registro do diâmetro. Quinze respostas (57%) apresentaram discretas diferenças em relação 

à medida indicada para construção, tais diferenças variaram de 0,2 a 0,6cm.  

Uma resposta (04%) foi considerada errada quanto ao critério de traçado, haja 

vista o desenho ter apresentado uma dimensão bem maior que o solicitado: raio com 3,4cm. 

Dezesseis alunos (61%) marcaram o centro da circunferência e vinte e dois alunos 

(84%) traçaram o diâmetro da circunferência. 

Ao adotarmos a unidade de medida triangular, objetivamos propiciar uma unidade 

de comparação menor, mas compatível com a unidade quadrada. O trabalho com uma unidade 

menor possibilitaria uma melhor estimativa, contudo demandaria reversibilidade de 
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pensamento e conseqüentemente, maior abstração no sentido de estabelecer as devidas 

equivalências com a unidade padrão. 

Como na atividade anterior, inicialmente solicitamos a quantificação dos 

triângulos inteiros. A resposta correta para esse item, tomando como referência a 

circunferência com diâmetro de 2cm são 12 triângulos inteiros (equivalentes e 6 quadrados), 

18 triângulos incompletos (equivalentes a pouco mais de 6 quadrados, em uma estimativa 

para menos) e a área exata do círculo corresponde a 12,56cm². 

Apenas um aluno não respondeu a esse item. Apresentaremos a seguir a tabela de 

resposta para quantificação dos triângulos inteiros: 

 

 

Inferior a 10 triângulos 6 23% 
Entre 11 a 13 triângulos  6 23% 
Entre 16 e 21 triângulos 8 30% 
Entre 25 e 29 triângulos 3 12% 

80m² 1 4% 
Branco 2 8% 

TOTAIS 25 100% 
Tabela 51: Quantificação dos triângulos inteiros. 
Fonte: A autora (2007). 

 

 

Nesse item detectamos índice superior das respostas que indicara valores 

aproximados ao correto: seis acertos (23%) em comparação aos alcançados para a mesma 

questão na atividade anterior uma respostas correta (4%). Em contrapartida, a adoção da 

malha triangular suscitou a emergências de um número maior de categorias de respostas 

equivocadas em relação à atividade anterior na qual exploramos a malha quadriculada.  

Observamos ainda respostas que pareceram indicar a mensuração da superfície do 

círculo, sinalizando para a manutenção das dificuldades de interpretação e conseqüentemente 

falta de compreensão do enunciado.  

A julgar pelo índice de categorias de erro, constatamos que a adoção de uma 

unidade de medida inferior dificultou o processo de comparação e mensuração da área por 

exigir uma maior abstração de tais alunos. 

Quanto à quantificação dos triângulos incompletos, os resultados se assemelharam 

aos obtidos para item anterior. Apenas dois alunos (8%) indicaram a resposta correta: 18 

triângulos incompletos, contudo, outras duas respostas foram categorizadas como corretas por 
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aproximarem-se deste resultado. Apresentaremos o quadro de respostas para a quantificação 

dos triângulos incompletos: 

 

 

2 e 3 triângulos 3 12% 
7 a 10 triângulos 7 27% 
12 a 15 triângulos 7 27% 
16 a 18 triângulos 4 14% 

23 triângulos 3 12% 
80cm² 1 4% 
Branco 1 4% 

TOTAIS 26 100% 
Tabela 52: Quantificação dos triângulos incompletos. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Em relação ao item mensuração da área do círculo, apenas quatro respostas (16%) 

adotaram como estratégia de resolução a aplicação do princípio generalizante para cálculo da 

área. As demais respostas empregaram a estimativa como estratégia de resolução. 

Cinco respostas foram categorizadas como corretas se considerarmos que a 

hipótese de resolução contemplou o princípio de complementação das unidades e o critério de 

mensuração empregado foi a unidade quadrada: Dois registros (8%) indicaram doze como 

área do círculo, sem acrescentar a notação específica. Quatro (16%) outras também foram 

categorizadas como corretas por apresentarem boa aproximação: 8 e 16. Nessas categorias de 

respostas não observamos registros de notação de unidades de medidas aspecto que 

condicionou a categorização em nível de compreensão instrumental. 

Vinte e cinco foi à categoria de resposta para área do círculo mais indicada (26%), 

tal resultado apresentou-se como uma hipótese coerente atendendo satisfatoriamente ao 

critério de mensuração, cuja referência nesse caso, foi a unidade triangular, lamentavelmente 

atentamos para a omissão generalizada do registro das notações das unidades de medidas, 

aspecto inerente inclusive a essas sete respostas. 

A seguir o quadro de respostas para cálculo e área: 
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2cm x 2cm 
4,6cm x 4,6cm= 16,12cm² 

4cm x 4cm 
4 x 4 

 
 
4 

 
 

15% 

3cm 
8 

1 
2 

4% 
8% 

12 
17 

2 
1 

8% 
4% 

20 
22 

1 
1 

4% 
4% 

24 1 4% 
25 7 26% 
30 1 4% 

Brancas  5 19% 
TOTAIS  26 100% 

Tabela 53: Estratégias para o cálculo da área. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Dentre as resposta obtidas para esse item apenas uma foi categorizada em nível de 

compreensão relacional.  

A estratégia empregada foi a aplicação do princípio generalizante para o cálculo de 

área: “4 x 4= 16cm²”. O aluno utilizou a medida do diâmetro do círculo por ele construído, a 

fim de delimitar os lados de um quadrado cujo círculo estava nele circunscrito. Aplica 

coerentemente a fórmula para o cálculo de área cujo resultado implicou em uma área superior 

e aproximada a do círculo. Essa resposta foi a única que contemplou a notação padrão para 

área. 

Na segunda questão exploramos uma situação problema em que foram explicitadas 

as medidas de um campo de futebol oficial. Com base nas dimensões os alunos foram 

solicitados a calcularem a área e o perímetro de um campo de futebol. Apresentaremos a 

seguir o quadro de resposta para o cálculo da área. 

 

 

Corretas 13 46% 
Erradas  13 46% 
Brancas  2 8% 

TOTAIS: 28 100% 
Tabela 54: Cálculo da área do campo de futebol. 
Fonte: A autora (2008). 
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Quatro (14%) das treze respostas corretas foram categorizadas em nível de 

compreensão relacional por apresentarem interpretação e aplicação coerente do princípio 

generalizante para cálculo de área, adequação nos procedimentos resolução dos cálculos e 

notação correta das unidades de medidas: m² 

Oito respostas (32%) foram categorizadas em nível de compreensão instrumental. 

Em geral observamos coerência na interpretação e aplicação da fórmula para o cálculo de 

área. Em algumas situações, são observadas inadequações na efetivação dos procedimentos de 

resolução e ainda, omissão ou equívocos na notação da unidade referente à área.  

Em um sub-nível mais avançado qualitativamente detectamos três respostas (10%) 

cujas dificuldades restringem-se à necessidade de aperfeiçoamento da notação matemática. 

Uma conexão entre a compreensão dos procedimentos envolvidos nos cálculos aliada a 

distinção das dimensões envolvidas no conceito de área provavelmente promoveria o salto 

qualitativo desejável. Observamos nestas questões a indicação da unidade de medida (m), sem 

a explicitação do expoente quadrado.  

Em um patamar de compreensão elementar em relação ao sub-nível acima, são 

diagnosticados cinco registros (18%) nos quais qualquer referência a unidade de medida foi 

omitida. Outra característica detectada em três respostas refere-se à inadequação da 

sistematização e efetivação dos cálculos, apesar deste aspecto não implicar no erro do 

resultado. 

Nesta questão detectamos a igualdade de índices para acertos e erros (46%) 

atentamos para a reincidência de algumas das categorias de erros e o desenvolvimento de 

outras hipóteses de raciocínio: 

• Equívocos conceituais: 

_ Confusão na aplicação dos conceitos e área e perímetro: 4 respostas 

(14%); 

_ Aplicação equivocada da ideia de perímetro: 1 resposta (3%); 

Nesta hipótese de resolução efetua-se a multiplicação duas a duas das dimensões 

do campo; a seguir os resultados são multiplicados entre si: [(A × A) × (B × B)]. Esta 

estratégia de resolução diagnosticada na atividade anterior, busca estabelecer uma síntese 

pouco consistente entre os conceitos de perímetro e área. Entendemos que ao propor a 

multiplicação entre as dimensões há uma inferência a ideia de área, a inclusão das quatro 

dimensões ao cálculo, ou seja, referência aos quatro lados da figura sinaliza para a ideia de 

perímetro. 
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_ Equívoco na aplicação da fórmula de área (A= b × a): 1 resposta 

(3%); As dimensões envolvidas nos cálculos foram adicionadas ao invés de 

multiplicadas. 

• Erro de natureza procedimental: 

_ Efetivação equivocado dos procedimentos das multiplicações: 6 

respostas (21%). 

O item que solicitou a mensuração do campo de futebol apresentou índices 

superiores de acertos em comparação item ao anterior que solicitava a mensuração da área, 

inferior para o índice de erros e duplicou para o percentual de respostas em branco. O quadro 

abaixo apresenta os resultados para a mensuração do perímetro do campo de futebol: 

 

 

Corretas 17 61% 
Erradas  7 25% 
Brancas  4 14% 

TOTAIS: 28 100% 
Tabela 55: Mensuração do perímetro do campo de futebol. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Seis (21%) das dezessete respostas foram categorizadas em nível de compreensão 

relacional. Essas empregaram uma linguagem matemática elementar, mas sistematizada, a 

propriedade associativa para operação da adição: [(A + A) + (B + B)]. Atentamos para 

resolução e notação da unidade de medida de forma corretas.  

Onze respostas são classificadas no nível de compreensão instrumental 

caracterizando-se por portarem uma linguagem matemática elementar, e omitirem ou 

equivocarem-se quanto à notação da unidade de medida. 

Nove (32%) das onze respostas categorizadas nesse nível não fizeram qualquer 

referência a unidade de medida em seus registros. Em três respostas (11%) foram detectados 

notações equivocadas, em dois registros a unidade empregada era específica a área, a 

explicitada outra resposta era inerente a volume, sinalizando para existência de um equívoco 

conceitual a ser resolvido por tais alunos. 

Uma resposta categorizada em nível de compreensão instrumental destacou-se por 

apresentar uma estratégia diferenciada de resolução. Nessa observamos a tentativa de aplicar 

o princípio da associatividade ao cálculo, embora de forma pouco sistematizada: 
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Figura 60: Resposta de Jonas para mensuração do perímetro do campo de futebol. 

 

 

Em seu registro matemático, Jonas adicionou inicialmente os lados maiores do 

campo e a seguir o lado menor, determinando assim o somatório de três lados do retângulo, a 

seguir o cálculo foi finalizado com a adição do lado que faltava. A estratégia empregada 

demonstrou a autonomia intelectual do aprendiz, que ousou propor sua estratégia de 

resolução, não se limitando a seguir um modelo explorado. A linguagem empregada ancorou-

se em operações concretas na qual os dados foram adicionados gradativamente, as conexões 

entre os dados da situação foram acontecendo subordinadas ao processo de análise, ou seja, 

compreensão limitada. 

A unidade de medida só foi registrada na resposta por extenso. Atentamos ainda 

para o equívoco da resposta ao mencionar a área em lugar do perímetro. No entanto, foi 

possível perceber a clareza conceitual do aluno quanto ao encaminhamento dado à resolução 

do problema e a notação inerente ao perímetro corroborou a assimilação de tal conceito. 

Sete respostas foram categorizadas como erradas. A partir delas destacamos as 

seguintes categorias de erros para a mensuração do perímetro: 

• Equívocos conceituais: 

_ Confusão na aplicação dos conceitos de perímetro e área: 3 respostas 

(11%); 

_ Aplicação do conceito de área de forma equivocadas: 1 resposta (3%); 

As medidas relativas à base a altura do retângulo foram somadas. 

• Erros de interpretação: 
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_ Os cálculos são realizados a partir da ilustração: 3 respostas (11%). 

As dimensões explicitadas na situação foram desconsideradas e o cálculo é 

feito tendo como base as medidas reais da figura ilustrada na atividade.  

Apesar desses alunos não relacionarem um conhecimento de natureza conceitual a 

uma situação contextualizada e efetiva de aplicação do conceito de perímetro. Foi possível 

detectar que esse grupo não só assimilou a ideia de perímetro como também incorporou 

procedimentos de mensuração ao efetivarem o cálculo para o perímetro tendo como referência 

as dimensões da ilustração do problema. Tal constatação, contudo, permitiu-nos classificar 

tais respostas em nível de compreensão instrumental para o conceito de perímetro. 

Outro aspecto implícito nessa hipótese de raciocínio foi a impossibilidade de 

abstrair as dimensões do problema relacionado-as a um contexto espacial real: um campo de 

futebol. Ao se reportarem para a ilustração na atividade, diagnosticamos a existência de um 

raciocínio limitante e, portanto, condicionado à representação concreta, desprovido de 

reversibilidade para simbolizar e abstrair representações mentais. 

 

 

4.11 ATIVIDADE 11 

 

 

Com essa intervenção objetivamos sistematizar um princípio generalizante para 

calcular a área aproximada do círculo. Retomando as atividades anteriores verificamos os 

desafios inerentes a obtenção de uma estimativa exata ou aproximada dessa considerando-se a 

dificuldade de manipulação de unidades de medidas incompatíveis com a configuração da 

área circular, fato que demanda a adoção de unidades minimizadas a fim de garantir a 

exatidão ou uma boa aproximação da superfície.  

Observamos que a operação com unidades mínimas implicaria em um maior grau 

de abstração demandando um pensamento generalizante e conseqüentemente simbólico. 

Ademais, a exploração de um princípio generalizante para mensuração (fórmula) da área do 

círculo=πr², sendo π um número irracional obtido através da razão entre o comprimento da 

circunferência e seu raio, constitui-se em um conteúdo matemático introduzido ao final de 

Ensino Fundamental. 

Considerando que esse processo de mensuração venha a ser aplicado nas séries 

intermediárias do Ensino Fundamental, decorrerão alguns anos escolares até que o aluno tome 
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conhecimento da fórmula área do círculo=πr². Visando proporcionar a ele o conhecimento de 

um processo mais elaborado, aplicamos a seguir a estratégia proposta por Rodrigues Neto 

(2005), para obtenção de uma fórmula simplificada, representada simbolicamente, para o 

cálculo aproximado da área do círculo. A ideia geral desse processo compreende a obtenção 

de uma figura geométrica de área aproximada do círculo, mas cuja fórmula de área já seja do 

conhecimento do aluno. A figura é um paralelogramo de área equivalente a um hexágono 

regular inscrito no círculo de raio r; e a fórmula referida será a da área (A) do paralelogramo 

(P), definida como sendo igual à medida da base vezes a medida da altura, ou: A(P) =b×a, 

sendo b e a as dimensões base e altura.  

O desenvolvimento desse processo compreende a inscrição de um hexágono 

regular num círculo de raio r. O traçado dos 3 diâmetros do hexágono através do centro do 

círculo decompõe o círculo em 6 setores circulares iguais, e o hexágono em 6 triângulos 

eqüiláteros; a justaposição adequada das figuras dos seis setores recortados permite visualizar 

um paralelogramo formado pelos 6 triângulos eqüiláteros do hexágono, enquanto a área da 

figura maior corresponde a do círculo. Desse modo, a parte geométrica compreende o traçado 

do círculo de raio conhecido, a construção do hexágono regular inscrito no círculo e o traçado 

dos diâmetros. Na parte prática, mediante instruções e desafios, o aluno deve recortar o 

círculo, obter os 6 setores iguais e ajustá-los sobre a mesa para obter um paralelogramo. 

Restam, portanto, e principalmente, as inferências matemáticas a serem feitas pelo aluno, por 

observação direta sobre a atividade desenvolvida, e suas conseqüências, das quais 

salientamos: 

i) Área do hexágono obtido é menor do que área do círculo. 

ii)  O lado do hexágono (l6) é igual ao raio (r) do círculo, ou l6=r. 

iii)Área do hexágono=6×área triângulo eqüilátero. 

iv) A área do paralelogramo = 6×área triângulo eqüilátero. 

v) Em conseqüência de (iii) Área do paralelogramo=área do hexágono 

Propomos em continuidade que os alunos indiquem a medida da base do 

paralelogramo bem como sua altura buscando estabelecer relação com a medida do lado do 

hexágono, e conseqüentemente, com o raio r da circunferência. 

Assim, como a fórmula da área do paralelogramo é A(P) =b×a, sendo b e a, 

respectivamente, as medidas da base e da altura, e considerando que med.b=3l6 então a 

fórmula da área do paralelogramo poderá ser explicitada em função do lado l6 do hexágono: 

A(P)=3l6h.  
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Desde que a ideia é obter uma fórmula para a área do círculo em função do 

hexágono inscrito, através da fórmula da área do paralelogramo, consideramos a altura do 

paralelogramo em questão como uma aproximação, ainda que a maior, de l6, então a área do 

paralelogramo poderá ser escrita como: A(P)=3l6l6, ou: A(P)=3l6². Mas, como l6=r, então 

podemos expressar a área do círculo através de uma adequação da fórmula da área do 

paralelogramo, como mostrado acima, em função de uma única variável: o raio r. Dessa 

maneira, temos que: Área do Círculo ≈ Área do hexágono = Área do paralelogramo, ou: Área 

círculo ≈ 3r², sendo π=3, comparando com a fórmula πr², sendo π= 3,1415926535...  A figura 

obtida do círculo mostra o paralelogramo de área equivalente ao hexágono.  

 

  
 
Figura 61: Paralelogramo. 

 

 

A partir desse trabalho empírico e experimental e com base nas comparações 

estabelecidas (abstração reflexionante), os alunos puderam desenvolver uma seqüência de 

atividades mediadas para obter e aplicar um processo matemático representado 

simbolicamente, considerado viável para o cálculo da área do círculo nesse nível de ensino: 

Acírculo=3r², segundo Rodrigues Neto (2005). 

Buscando estabelecer e comprovar relações de comparação entre as figuras do 

círculo, hexágono e paralelogramos de áreas equivalentes, visando a dedução de um princípio 

generalizante para o cálculo aproximado para a área do círculo propusemos os seguintes 

encaminhamentos para os alunos da pesquisa: 

 

 

1.a Desenhe na folha em anexo, uma circunferência cujo raio tenha 6cm; 

1.b marque na circunferência intervalos de 6 em 6cm; 

1.c trace 3 retas dividindo o círculo em 6 setores de mesmo tamanho; 
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1.d desenhe um hexágono, traçando linhas de forma a desenhar um triangulo no 

interior de cada um dos 6 setores; 

1e recorte o hexágono inscrito de modo a obter os 6 setores circulares; 

1.f com os setores circulares monte uma nova figura semelhante a um 

paralelogramo; 

1.g identifique e mensure as medidas de comprimento e altura do paralelogramo; 

1.h calcule a área do paralelogramo; 

1.i estabeleça comparação entre as áreas das do paralelogramo e círculo. 

 

 

Essa atividade de caráter prático explorou a leitura, compreensão e resolução de 

instruções e procedimentos envolvendo a participação de vinte e três alunos da pesquisa nessa 

intervenção. Com exceção de uma resposta, as demais vinte e duas (96%) foram admitidas 

como corretas em relação à execução das instruções e procedimentos relativos à construção 

do círculo que posteriormente foi transformado em hexágono, e a seguir recortado e 

redimensionado em uma figura semelhante a um paralelogramo. 

Somente cinco (22%) das vinte e duas respostas consideradas corretas atenderam 

ao critério de exatidão das medidas do raio e traçado da circunferência tendo sido, portanto, 

categorizadas em nível de compreensão relacional. As demais dezessete respostas (74%) 

atenderam ao critério de construção e traçado da circunferência, no entanto, apresentaram 

inadequação quanto a exatidão do raio e diâmetro empregados para construção cujas 

diferenças variaram de -3,5 cm a 2 cm de excesso nas medidas. Tais respostas foram 

categorizadas em nível de compreensão instrumental. 

Quanto ao cálculo de mensuração da área do paralelogramo: terceira e última 

figura construída a partir da circunferência com raio de 6 cm. Para esse item detectamos oito 

(35%) respostas corretas, nelas os critérios de aplicação da fórmula, operacionalização dos 

cálculos, emprego da linguagem e notação matemática foram satisfatoriamente alcançados. 

Doze respostas (52%) atenderam parcialmente aos objetivos da questão. Nessas 

respostas, a fórmula para cálculo da área foi aplicada e os cálculos efetivamente resolvidos; 

uma resposta (4%) não fez qualquer referência à notação específica ao cálculo. Onze 

respostas (48%) acrescentaram ao resultado uma notação inadequada ao omitir o expoente 

relativo ao caráter “bi-dimensional" da área. 

Três alunos (13%) não calcularam a área do paralelogramo. 
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Essa atividade foi concluída ao buscarmos discutindo junto aos alunos 

estabelecermos a equivalência de área entre as três figuras oriundas do círculo:  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 62: Círculo. 

 

 

Circunferência→Raio= 6cm 

                                                          Diâmetro= 12cm 

 

 

 

Figura 63: Hexágono inscrito no círculo. 

Hexágono=BC=CD=DE=EF=FA= 6cm=medida do lado do hexágono. 

O lado de hexágono (lh= 6cm)= raio do círculo (r=6cm) 
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Figura 64: Paralelogramo de 6 triângulos equiláteros. 

 

 

Fórmula: 

Área do paralelogramo: base x altura 

Área do Paralelogramo = (comprimento) 3 lh × (altura) 1 lh 
 

 
Área do paralelogramo 

A.par.= b×a 
A.par.= 3lh×1lh 

Área do círculo 
A.cir.=3r×1r 
A. cir. =3r.r 

A. par.= [(3×6cm) × (1×6cm)]= 
A. par.= [18 cm× 6cm]= 

A. par.=108cm² 

A.cir.=[(3×6cm) × (1×6cm)]= 
A.cir.= [18cm×6cm]= 

A.cir.=108cm² 
Logo a área do círculo ≈ área do paralelogramo. 

A. par.= b×a → A. par.=3lh×1lh = A. cir.= 3r.r ou A. cir.= 3r² 
Tabela 56: Síntese. 
Fonte: A autora (2007). 
 

 

4.12 ATIVIDADE 12 

 

 

Geometria do círculo e circunferência 
 

1. Desenhe uma circunferência com 2 cm de raio; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.a Indique o centro da circunferência; 

1.b Indique a medida do diâmetro desta circunferência;________________ 
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1.c Calcule a área do círculo utilizando a fórmula da área do paralelogramo 

originado a partir do hexágono inscrito na circunferência, isto é Área do círculo≈3r² 

Área do paralelogramos: base x altura = (3×l6) × (alt) 

Lembre-se que: Altura= raio. Registre seus cálculos 

2. Qual a capacidade de transporte deste caminhão, sabendo que sua carroceria possui 6 

metros de comprimento por 3 metros de largura e 2,5 de altura? Quantos m³ de areia ele pode 

transportar em sua capacidade máxima? Não se esqueça de registrar os cálculos. 

  
Resposta:_______________________________________________________  

 
Figura 65: Atividade 12 
Fonte: A autora (2007) 

 

 

Nessa atividade exploramos a construção da circunferência suas propriedades: 

indicação do centro, traçado do diâmetro e sua mensuração, bem como a aplicação do 

princípio generalizante para área do círculo. 

No primeiro item solicitamos a construção de uma circunferência com um raio de 

2 cm, com auxílio de régua e compasso. Apresentaremos a seguir o quadro de respostas 

referentes a construção e indicação das demais propriedades da circunferência: 

 

 

 
CONSTRUÇÃO 

 
INDICAÇÃO DO  

CENTRO 

INDICAÇÃO E 
MENSURAÇÃO DO 

DIÂMETRO 
Corretas 23 96% 23 96% 20 84% 
Erradas 1 4% 1 4% 2 8% 
Brancas _ _ _ _ 2 8% 
TOTAIS 24 100% 24 100% 24 100% 

Tabela 57: Construção e identificação das propriedades da circunferência. 
Fonte: A autora (2008). 
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Detectamos nesse item o crescimento da turma quanto a aquisição dos 

procedimentos e habilidades relacionados ao desenho geométrico: a exceção de uma aluna 

que teve sua resposta considerada errada por ter feito o desenho à mão livre, os demais vinte e 

três participantes empregaram a régua e compasso para construção da circunferência 

demonstrando terem se apropriado de conteúdos procedimentais inerentes ao desenho 

geométrico. 

Quatro respostas (17%) foram categorizadas em nível de compreensão relacional 

por apresentarem exatidão na medida do raio. Dezenove respostas (79%) atenderam 

parcialmente ao critério de exatidão do raio, no entanto, diagnosticamos uma margem bem 

inferior de imprecisões nas respostas cujas diferenças variaram entre -0,4cm e excederam a 

0,4cm. 

Vinte e três alunos identificaram o centro da circunferência; um desenho constou 

essa indicação de forma inadequada, por esta razão esta resposta foi categorizada como 

errada. 

Dezoito respostas (76%) foram categorizadas em nível de compreensão relacional: 

essas respostas atenderam aos critérios de traçado correto do diâmetro, mensuração e notação 

do resultado: indicaram com exatidão sua medida explicitando a unidade de mensuração 

empregada no resultado. Duas respostas (8%) foram categorizadas em nível de compreensão 

instrumental em relação a esse item: ambas falharam discretamente no critério de exatidão da 

medida além de omitirem ou equivocarem-se quanto à notação dos resultados: “4cm³” e “4” 

quando as respostas corretas deveriam ser respectivamente: “3,9 cm” e “4,1 cm”. 

A referência ao expoente cúbico no item relativo à medida do diâmetro sinaliza 

para a existência de um conflito a ser resolvido para o estabelecimento de distinção entre 

medidas e mensurações lineares e tridimensionais. 

O quarto item relacionado ao desenho solicitou o cálculo da área do círculo 

empregando o princípio generalizante demonstrado na intervenção anterior: (3×alt) x (Alt), 

em que a Altura= l6= r, isto é, correspondia ao raio da circunferência: 3.r.(1.r). A tabela 

abaixo apresenta os resultados obtidos para esse item: 

 

 

Correto 19 79% 
Branco  5 21% 

TOTAIS 24 100% 
Tabela 58: Área do círculo. 
Fonte: A autora (2008). 
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Dentre as respostas corretas, treze (54%) se destacaram por aplicarem 

corretamente o princípio generalizante demonstrando uma maior sistematização dos cálculos, 

além de adequação na notação do resultado final. Tais respostas foram categorizadas em nível 

de compreensão relacional para o cálculo da área do círculo.  

Seis respostas (25%) foram categorizadas em nível de compreensão instrumental 

ao apresentarem uma linguagem matemática menos sistematizada, além de explicitarem 

dificuldades quanto à notação final do resultado: em alguns casos apenas o valor numérico foi 

registrado, observando-se total omissão a qualquer unidade de medida; em outras situações o 

valor numérico esteve acompanhado da unidade de medida sem alusão ao expoente quadrado 

relativo à área. As respostas abaixo exemplificam essas duas categorias de resposta: 

 

 

 
Figura 66: Respostas de Rafael e Jonas. 

 

 

No registro de Rafael, categorizado em nível de compreensão instrumental, 

observamos a aplicação da fórmula para cálculo da área do círculo. O registro foi direto e não 

fez qualquer menção a unidade de medida. Na resposta de Jonas observamos uma maior 

sistematização do processo de cálculo explicitando as unidades de medidas nele inseridas 

condicionando assim a coerência da notação do resultado.  

A segunda questão, os alunos foram confrontados a solucionarem uma situação 

contextualizada de cálculo do volume, capacidade de armazenagem de um caminhão.  

Esse encaminhamento metodológico objetivou ampliar a aplicação conceitual 

relacionado-a a situações contextuais variadas bem como conteúdos procedimentais 

abordadas na perspectiva da variabilidade matemática e perceptiva, explorando os conceitos 

geométricos anteriormente explorados prioritariamente em caráter de construção e conforme o 

princípio dinâmico de Dienes (1970). 

O quadro de resposta abaixo apresenta os resultados obtidos para essa questão: 
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Correto 11 46% 

Erradas 12 50% 

Branco  1 4% 

TOTAIS 24 100% 
Tabela 59: Capacidade máxima de armazenamento do caminhão (volume). 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Sete (29%) das onze respostas admitidas como corretas foram categorizadas em 

nível de compreensão relacional por atenderem a correta aplicação do princípio generalizante 

para o cálculo, emprego de linguagem sistematizada e notação matemática adequada ao 

conceito de volume. As respostas abaixo exemplificam essa categoria de resposta: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Resposta de Adriana para capacidade de armazenamento de um caminhão. 

 

 

 
Figura 68: Resposta de Assis para capacidade de armazenamento de um caminhão. 
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Conforme foi possível observar, ambas as respostas contemplam integralmente ao 

objetivo da questão, atentamos, no entanto, para a existência de aspectos qualitativos 

diferenciados: na primeira resposta há uma maior formalidade na linguagem matemática 

empregada. Não houve referência à unidade de medida no decorrer da efetivação dos cálculos, 

mas, ao responder por extenso, a notação é feita coerentemente. Detectamos ainda, os 

registros gráficos realizados na ilustração do problema: a manipulação da gravura para 

aplicação do conceito de volume, no caso dessa aluna favoreceu a aplicação do conceito e 

conseqüentemente resolução correta da questão. 

Na resposta de Assis detectamos o emprego de uma linguagem matemática 

pouco sistematizada (embrionária). No registro atentamos para a explicitação da unidade de 

medida para duas dimensões, entretanto, o resultado do cálculo é explicitado corretamente. 

Quatro respostas (17%) foram categorizadas em nível de compreensão 

instrumental. Essas apresentaram graus diferenciados de sistematização e formalização da 

linguagem matemática utilizadas, mas em geral não explicitaram nos cálculos referência a 

unidades de medidas empregadas na mensuração, omitindo ou registrando inadequadamente a 

notação do resultado. A resposta abaixo ilustra essa tipologia de resposta: 

 

 

 
Figura 69: Resposta de Jonas para capacidade de armazenamento de um caminhão. 

 

 

A resposta de Jonas categorizada em nível de compreensão instrumental. Em 

relação ao critério de notação do resultado apresentou, no entanto, um caráter transitório desse 

nível ao nível compreensão relacional em relação à formalidade da linguagem matemática 

empregada. A sistematização da linguagem supera, inclusive, a estrutura utilizada por Assis. 
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Assim como Assis, Jonas explicita apenas duas unidades de medidas em seus 

cálculos, omissão que se constituiu em um entrave ao processo de efetivação e notação do 

resultado inerente ao volume. Nessa resposta, a omissão da unidade de mensuração junto ao 

valor numérico não implicou no equívoco notacional inerente a volume. Apesar do equívoco 

diagnosticado na resposta de Jonas, atentamos para a coerência procedimental dos cálculos, 

aspecto ausente na resposta de Assis. 

Para o cálculo do volume nessa atividade foram detectadas duas categorias de 

erros: 

 

• Erros de natureza procedimentais: 

_ Erro na aplicação da fórmula para cálculo do volume: 2 respostas 

(8%);  

 

 

 
Figura 70: Resposta de Amanda para capacidade de armazenamento de um caminhão. 

 

 

Conforme foi possível observar, Amanda aplicou coerentemente a fórmula para o 

cálculo do volume, apresentou adequação na linguagem matemática utilizada assim como na 

notação relativa a volume. A aluna multiplicou apenas a parte inteira ignorando à efetivação 

do último termo do cálculo: (6 cm x 7,5 cm)= 42 m³.  

Uma análise das respostas dessa categoria permitiu-nos, apesar do erro na 

finalização do cálculo, categorizá-las no nível de compreensão instrumental. No caso 

específico da resposta de Amanda, observamos uma sistematização superior a muitas 
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respostas corretas e, portanto, muito próximo a compreensão relacional por atender aos 

critérios aplicação da fórmula, sistematização e notação do resultado, inclusive efetivação 

parcial dos cálculos. 

_ Erros na efetivação da multiplicação envolvendo números decimais: 6 

respostas (25%) 

 

 
Figura 71: Resposta de Amália para capacidade de armazenamento de um caminhão. 

 

 

A resposta de Amália extremamente elucidativa explicitou uma fragilidade 

inerente a outras cinco questões: a dificuldade em efetivar multiplicações com número 

decimais. Apesar de detectarmos o registro correto das três dimensões envolvidas na situação 

problema, atentamos para a não consideração da parte decimal na efetivação do cálculo. 

• Erros de natureza conceituais: 

_ Erros na aplicação da fórmula para cálculo da fórmula do volume: 4 

respostas (17%). Diagnosticamos respostas nas quais a hipótese de resolução empregada 

consistiu na multiplicação de duas dimensões e adição da terceira dimensão ao resultado 

obtido. Uma dessas indicou como resultado 20,5 m³. Em seu registro Kenner expõe as três 

dimensões e a seguir o resultado não explicitando a hipótese de resolução que implicou em: 

(6m x3m) + 2,5 = 20,5m³. 
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4.13 ATIVIDADE 13 

 

 
1. Calcule a área de um círculo cujo raio mede 7 m. Registre seus cálculos. 

 

 

 

2. Qual é a medida do diâmetro do círculo da questão 1:____________________ 

 

3. Observe a planta abaixo e calcule a área dos cômodos do apartamento. Registre seus 
cálculos 
 

 
 

Cômodos Área  

Dormitório 1  
Dormitório 2  

Banheiro   
Cozinha   

Sala   
Área total do apartamento  

 
Figura 72: Atividade 13 
Fonte: A autora (2007). 

 

 

Com essa atividade encerramos nossa intervenção junto à turma. Através dela 

buscamos explorar os conceitos trabalhados de forma contextualizada a fim de avaliarmos a 

capacidade de aplicação efetiva dos conhecimentos geométricos a situações da vida cotidiana. 
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Na primeira questão os alunos foram solicitados a calcularem a área de um círculo 

cujo raio media 7m. Apresentaremos a seguir a tabela de respostas para essa questão: 

 

 

Correta 4 17% 
Erradas 3 13% 
Brancas 17 70% 
Totais 24 100% 

Tabela 60: Área do círculo. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Detectamos para esse item um alto índice de questões em branco (70%), 

acreditamos que tal índice foi condicionado pela falta de autonomia intelectual dos alunos 

para aplicarem o conhecimento sobre a fórmula para cálculo da área do círculo sem o 

direcionamento no enunciado da questão.  

Quatro respostas (17%) foram admitidas como corretas, no entanto, categorizadas 

em nível de compreensão instrumental; nelas o princípio generalizante para o cálculo da área 

do círculo é aplicado coerentemente caracterizando-se pelo uso de uma linguagem elementar 

sem referência a unidades de medidas no desenvolvimento dos cálculos e pela omissão da 

notação específica no resultado final. Essa categoria de resposta é ilustrada abaixo: 

 

 

 
Figura 73: Respostas de Breno e Rafael cálculo da área do círculo. 

 

 

Detectamos pra essa questão duas categorias de erros: 

• Erro de natureza conceitual: 

_ Confusão entre as ideias de área e diâmetro: 2 respostas (8%) 
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Figura 74: Respostas de Mirela e Laura cálculo da área do círculo. 

 

 

Nas respostas acima, as alunas registram os cálculos inerentes ao diâmetro da 

circunferência confundindo as ideias. Um aspecto observado é a notação padrão para área, 

além do registro equivocado para unidade de medida na resposta de Mirela. 

• Erros de natureza procedimentais: 

_ Erro na efetivação da multiplicação: 1 resposta (4%). 

 

 

 
Figura 75: Resposta de Pâmela cálculo da área do círculo. 

 

 

Em seu registro, Pâmela, apesar da linguagem matemática elementar, procura 

aplicar a fórmula para cálculo da área dos círculos: (3×r)×(1×r). A aplicação inicial do cálculo 

é feita corretamente: 3×r = 37m = 21m. A resolução do segundo termo implica no entrave a 

resolução da questão.  

Conforme o registro, a hipótese empregada por Pâmela para solucionar a 

multiplicação: 21m×7m foi a aplicação do principio aditivo da multiplicação, estratégia 
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coerente, contudo, ancorada na duplicação sucessivas dos resultados: 2×21=42; 4×21=84; ao 

propor 6×21=168, observamos a manifestação do primeiro erro procedimental ao invés de 

126. O cálculo seria finalizado corretamente se adicionado 21 a 126. Contudo, observamos 

mais um equívoco operacional ao adicionar 7, (valor relativo ao multiplicador: 21m×7 ao 

invés de 21, número que deveria ser repetido) ao resultado obtido anteriormente. 

A julgar pela hipótese de raciocínio utilizada e apesar dos limites no processo de 

resolução, essa resposta foi categorizada em nível de compreensão instrumental por fazer de 

forma autônoma alusão à fórmula o para o cálculo do volume. 

O segundo item relativo à questão 1 foi à indicação do diâmetro da circunferência 

tomando como referência a explicitação da medida do raio. O quadro de respostas abaixo 

sistematiza os resultados obtidos: 

 

 

Corretas 18 74% 
Erradas 3 13% 
Brancas 3 13% 
TOTAIS 24 100% 

Tabela 61: Indicação do diâmetro da circunferência. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Detectamos para esse item um índice superior de acertos (74%). A indicação do 

resultado numérico correto sinalizou para apreensão da ideia de diâmetro, haja vista que os 

resultados advindos, se nenhum aporte material relacionou-se diretamente a outro esquema 

conceitual: medida do raio. 

Dentre as dezoito respostas corretas, apenas três (12%) foram categorizadas em 

nível de compreensão relacional por demonstrarem exatidão e portarem notação convencional 

do resultado: 14m. 

Quinze respostas (62%) foram categorizadas em nível de compreensão 

instrumental. Elas atenderam ao critério de exatidão do resultado, mas apresentaram 

inadequação no registro da notação mantendo a tendência já diagnosticada nesse estágio de 

apreensão conceitual: omissão ou inadequação da notação das unidades de medidas. As 

categorias de equívocos detectadas nas respostas abaixo indicaram níveis diferenciados de 

assimilação da ideia de diâmetro e, consequentemente, do conceito de mensuração envolvidos 

nas tipologias manifestadas em cada hipótese de resolução: 
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_Omissão da unidade de medida empregada na mensuração: 6 respostas (25%). 

Em um estágio mais elementar detectamos 25% das respostas nesse nível de compreensão. 

Para este grupo o processo de mensuração restringe-se a indicação de um valor numérico, que 

no caso específico do exemplo, corresponde ao dobro da medida do raio conhecido. Esses 

alunos ainda não atentaram para a ideia de comparação e para a necessidade de adoção de um 

referencial que é variável a fim de adequar-se a cada situação de mensuração. 

_ Notação equivocada da unidade de medida:  

Dois alunos (8%) confundiram m (metro) por cm (centímetro) avançando em 

relação ao grupo anterior ao explicitarem a unidade de comparação empregada no processo 

medição. Nesse caso específico, tal categoria de erro é interpretada como equívoco em função 

do maior emprego dessa unidade de medida nas atividades por favorecer o trabalho 

procedimental de construção e aferição das dimensões nas figuras exploradas (uso de 

compasso e régua). 

_ Confundiram a unidade de medida além de empregaram notação inerente a 

área (cm²): 7 respostas (29%); 

A terceira categoria de erro, além de apresentar a característica anteriormente 

discutida, adotada por mais sete respostas, pode ainda indicar uma visão restritiva da 

abrangência do processo de mensuração em função do estágio de desenvolvimento 

subordinado as operações concretas, ou seja, dificuldade de abstrair idealizando e mensurando 

uma dimensão que extrapole uma unidade palpável como o cm.  

A hipótese de raciocínio acima foi anteriormente diagnosticada em uma questão 

que explicitou as medidas de um campo de futebol oficial para que fosse calculado seu 

perímetro. Um grupo de alunos adotou como estratégia de resolução o cálculo do perímetro 

com base nas medidas da ilustração da situação problema, não conseguindo fazer a 

transposição das dimensões explicitadas para a representação do campo. 

Outra característica implícita nessa categoria de erro refere-se à necessidade de 

distinção entre uma medida linear e uma mensuração bi-dimensional, como é o caso da 

mensuração da área empregada equivocadamente na resposta. 

Três respostas (13%) foram categorizadas como erradas para indicação do 

diâmetro; detectamos duas hipóteses de raciocínio: em duas respostas (9%) o valor indicado 

corresponde à área do círculo; a outra indicou como resultado o raio da circunferência. 

Ao solicitarmos a mensuração da área dos cômodos de um apartamento 

objetivamos explorar esse conceito de forma contextualizada. A interpretação e identificação 
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das dimensões na figura que representou a planta baixa do apartamento representaram o 

grande desafio na aplicação da fórmula e resolução da questão. O quadro de resposta abaixo 

apresenta os resultados obtidos para as questões: 

 

 

 Dormitório 01 Dormitório 02 Wc Cozinha Sala Área total 
Correto  4 16% 5 21% 5 21% 2 8% 1 4% 1 4% 
Errado  14 59% 13 54% 13 54% 15 63% 14 59% 14 59% 
Branco 6 25% 6 25% 6 25% 7 29% 9 37% 9 37% 
Totais 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 

Tabela 62: Cálculo da área dos cômodos de um apartamento. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

A situação explorada pela questão constou de uma ilustração de um retângulo de 

14,2m×5,75m, subdividido em seis retângulos menores e um quadrado de dimensões variadas 

e explicitas na ilustração. O emprego de medidas envolvendo números decimais investiu a 

situação de maior desafio apesar dos baixos valores explorados.  

O maior desafio da questão em nossa avaliação se constituiu a mensuração da área 

da sala, que a depender da interpretação dos sujeitos poderia ser entendida como espaço 

relativo a um retângulo de 5,75m×3,6m, portando assim uma área de 20,70 m² ou ainda 

abranger um espaço bem maior ao incluir outro dois retângulos de dimensões diferenciados 

que totalizaria uma área de 39,085m². 

A adoção de uma visão ampliada do ambiente da sala requereria do aluno um 

exercício maior da autonomia e raciocínio para inferir informações a partir dos dados 

explicitados na ilustração: uma estratégia mais simplificada de resolução seria mensurar a 

área do retângulo 8,9m×5,75m e posteriormente subtrair as áreas da cozinha (2,8m×2,8m= 

7,84m²) e banheiro (2,5m×1,7m= 4,25m²). Outra possibilidade que exigiria maior habilidade 

de raciocínio seria a indicação da altura dos retângulos para a partir, deste dado mensurar 

estas áreas e posteriormente adicioná-los. 

Os índices obtidos a partir dessa questão no geral caracterizaram-se pelo baixo 

índice de acertos, elevado percentual de erros e respostas em branco. Os altos índices de erros 

aliada a ausência do registro dos procedimentos dos cálculos (captação dos rascunhos e ainda 

registros de cálculos apagados) em grande parte das atividades dificultou nossa análise para a 

questão ao restringir os elementos que favoreceriam uma melhor exemplificação dos níveis 

compreensão. 
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A exceção da área da sala, para a qual não detectamos respostas em nível de 

compreensão relacional, diagnosticamos índices aproximados de respostas categorizadas em 

nível de compreensão relacional para os demais cômodos. A classificação nesse nível de 

compreensão esteve condicionada a interpretação das dimensões na ilustração, aplicação da 

fórmula as medidas de cada cômodo, o que implicaria no uso adequado dos procedimentos de 

cálculo e notação padrão dos resultados obtidos. Atendendo a esses critérios, elencamos ao 

todo seis respostas assim distribuídas: 

• 3 respostas (13%) para o cálculo da área do dormitório 2;  

• 2 respostas (8%) para a indicação da área do dormitório 1 e banheiro; 

• 1 resposta (4%) para a mensuração da cozinha e área total do apartamento. 

O registro abaixo ilustra respostas categorizadas em nível de compreensão 

relacional para o cálculo de área, exceto para a indicação da área da sala: 

 

 

 
Figura 76: Resposta de Jonas para o cálculo da área dos cômodos de um apartamento. 

 

 

O registro de Jonas destacou-se em relação aos demais pela exatidão do resultado e 

adequação da notação em quase todos os itens da questão (83%), aspecto lamentavelmente 

não diagnosticado em outras respostas, a exemplo da mensuração da área total do apartamento 

só indicada por esse aluno. O registro de alguns cálculos foi um aspecto detectado na resposta. 

Conforme pudemos investigar o cálculo relativo à área total do apartamento foi parcialmente 

apagado pelo aluno, que também não anexou a folha de rascunho à atividade. 
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No entanto, detectamos no erro em relação à mensuração da área da sala uma 

hipótese utilizada singularmente por Jonas. Para o item área da sala diagnosticamos apenas 

uma resposta correta e categorizada em nível de compreensão instrumental: “20,7”. Nesse 

resultado a área da sala é calculada mediante o olhar reducionista da planta, relativo ao 

retângulo com as dimensões de 5,7m × 3,6m.  

O alto valor indicado por Jonas para área da sala instigou-nos a compreender a 

lógica e o equívoco de tal raciocínio, haja vista o excelente nível de assimilação demonstrado 

em suas outras respostas. Verificamos então que a hipótese de raciocínio utilizada foi o 

cálculo da área do retângulo de 8,9m×5,75m= 51,175m². Jonas encerra a questão nesse ponto 

não atentando para a necessidade de subtrair o espaço ocupado pelos cômodos da cozinha e 

banheiro, aspecto que o induziu ao erro. 

Para todos os cômodos do apartamento, detectamos respostas corretas 

categorizadas em nível de compreensão instrumental. Essas se caracterizaram em sua maioria 

pela aplicação correta do processo de cálculo, no entanto, omissão da notação inerente à área. 

Algumas respostas categorizadas como erradas no nível de compreensão 

instrumental. Apesar dessas não atenderem ao critério de exatidão do resultado, aplicaram a 

fórmula para cálculo o da área coerentemente apresentando fragilidades quanto à efetivação 

dos mesmos. A resposta de Israel exemplifica essa categoria em relação à indicação da área 

dos dois dormitórios: 
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Figura 77: Resposta de Israel para o cálculo da área dos cômodos de um apartamento. 

 

 

Para o primeiro quarto Israel registra a seguinte operação: 5,3×2,8= 14,50. 

Na área do segundo quarto o aluno explicita antes do registro do cálculo a 

expressão: “arredondei”e acrescenta: 5,3×2,95=15.00m² 

No primeiro exemplo, a ausência do registro de processos mais detalhados de 

resolução permitiu-nos interpretar falha no procedimento da multiplicação. No registro 

posterior, atentamos para a adoção de saída inteligente que atendeu parcialmente a resolução 

do problema, livrando-o de operacionalizar um procedimento provavelmente não muito bem 

assimilado que demandava maior raciocínio, o aluno resolve: (3×5) fator de seu 

conhecimento. Atentamos ainda para o registro adequado da notação nessa resposta, aspecto 

omitido no registro anterior. 

As categorias de erros detectadas para o cálculo de área nessa questão foram 

reincidentes erros de natureza procedimental e conceitual: Os erros na efetivação das 

multiplicações foram comumente diagnosticados: 
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Figura 78: Resposta de Alana para o cálculo da área dos cômodos de um apartamento. 

 

 

No registro dos cálculos de Alana detectamos dois fatores de origem 

procedimentais interferindo na resolução das questões, haja vista que a aluna deu 

demonstração de ter apreendido o conceito de área. A falta de clareza quanto à efetivação dos 

cálculos a partir do algoritmo da multiplicação foi percebida pela irregularidade nos 

procedimentos dos cálculos e registro dos algarismos (reserva) que foram posteriormente 

adicionados aos novos fatores. Aliado a esses entraves, observamos a dificuldade de 

sistematizar no algoritmo as medidas decimais. 

Em um nível mais avançado de compreensão procedimental, apesar das 

fragilidades, observamos os cálculos de Adriana relativos à área do banheiro e cozinha. 

Atentamos para as duas tentativas mal sucedidas de mensuração da área do banheiro: 
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Figura 79: Resposta de Adriana para o cálculo da área dos cômodos de um apartamento. 

 

 

Os erros de natureza conceituais detectados com menor incidência foram 

caracterizados nas estratégias de resolução pela adição das dimensões envolvidas nos 

cálculos. As respostas abaixo ilustram essa categoria de erros: 

 

 

 
Figura 80: Resposta de Washington para o cálculo da área dos cômodos de um apartamento. 
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Figura 81: Resposta de Thito para o cálculo da área dos cômodos de um apartamento. 

 

 

O registro de Washington fez referência ao cálculo da cozinha e da sala. 

Inicialmente não compreendemos a hipótese de resolução empreendida para a área da sala, 

contudo após uma análise mais cuidadosa observamos que a estratégia usada foi a soma 

(aplicada irregularmente) das medidas: 

3,6+5,75=(5+6)=11. Registra “1” unidade no total e eleva uma dezena. 

(7+3+1+5)=16, resultado que finaliza os cálculos. 

Na resposta de Thito atentamos para a adoção da mesma estratégia de resolução 

equivocada. Parte dos cálculos foi apagada pelo aluno. Observamos ainda que em alguns itens 

o registro não coincide com as respostas, o que sinaliza para uma provável desatenção no 

momento do registro, detectamos ainda que assim como na resposta de Washington, as 

dimensões empregadas nos cálculos são coerentemente identificadas. 

 

 

4.14 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÓDULO DE ENSINO 

 

 

A aplicação do módulo de ensino realmente se constituiu em um momento 

desafiante. Ao adentrarmos a sala de aula com nossa proposta ideal de intervenção éramos 

confrontados a adequá-la as necessidades e fragilidades reais da turma. O confronto inicial 
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vivenciado pela pesquisadora a partir da avaliação diagnóstica continuou sendo 

experimentado a cada proposta de atividade ou situação de ensino que surpreendia-nos com 

resultados aparentemente mal sucedidos, contudo, ao investigarmos surpreendia-los ao 

perceber a existência de processos de construção conceitual em desenvolvimento. 

Nossa intervenção vivenciou ainda desafios discretamente implícitos nos quadros 

de resultados: a busca para integrar nas atividades de ensino alunos que escondiam suas 

fragilidades na aparente rebeldia caracterizada por um comportamento de apatia e isolamento 

nas atividades interativas. A insistência em acolher e confrontar os alunos dispersos a 

participarem e se posicionarem frente às questões, aos poucos foram dando lugar a uma maior 

receptividade na aceitação e resolução das atividades anteriormente deixadas em branco.  

Ao conquistar a participação deste grupo, obtivemos provavelmente a maior 

contribuição desta pesquisa. Estes alunos, através da exposição de suas hipóteses de 

raciocínio provenientes da linguagem muda dos erros, desafiaram-nos a repensar as situações. 

Recorremos à teorização a fim de compreender os conflitos e entraves ao processo de 

aprendizagem e ousar propor intervenções significativas ao processo de construção e 

ampliação conceitual. 

Avançamos no âmbito dos conhecimentos atitudinais ao percebermos a 

participação e cooperação crescente nas atividades. A espontaneidade para expor ideias 

contribuindo com as discussões foi outro aspecto gradativamente alcançado. As situações de 

aprendizagem propostas objetivaram o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático e 

conseqüentemente a autonomia intelectual do aprendiz. 

Detectamos o aperfeiçoamento dos conhecimentos de natureza procedimentais 

especialmente em relação à efetivação dos cálculos e resolução de situações problemas, 

contribuindo assim para uma melhor sistematização da linguagem matemática. 

Acompanhamos a aquisição e ampliação de procedimentos de representação gráfica (desenho) 

e mensuração. 

Nossa avaliação em relação à construção e evolução dos conhecimentos de 

natureza conceituais, finalidade maior desse trabalho atingiu os objetivos da pesquisa. 

Detectamos níveis diferenciados e significativos de apreensão conceitual. O nível de 

compreensão instrumental, caracterizado pela etapa inicial do processo de aprendizagem 

conceitual manifestou-se em graus distintos e em determinados momentos em transição ao 

nível de compreensão relacional, estágio temporariamente ideal de compreensão conceitual.  
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O acompanhamento gradual do processo de construção e evolução dos conceitos 

de Volume do paralelepípedo retângulo, Área e Perímetro do retângulo e posteriormente Área 

do Círculo, possibilitou-nos pontuar o estágio do desenvolvimento, condicionantes das 

hipóteses e raciocínios que se impuseram como obstáculos à consolidação das novas 

apropriações conceituais. Considerando que os conceitos geométricos se constituem em 

saberes de natureza lógico-matemática, que se originam a partir de abstrações construtivas ou 

reflexivas, contudo interdependente da abstração empírica, ou simples conforme Kamii e 

Livingston (1995, p.20-21): 

 

 

Afirmamos que a fonte do conhecimento-físico está apenas em parte nos 
objetos, porque é necessária uma estrutura lógico-matemática até mesmo 
para “ler” a cor de um objeto. [...] Conhecimento físico e conhecimento 
matemático, portanto, estão intimamente relacionados na realidade 
psicológica da criança pequena. A relação “diferente”, não poderia ser 
estabelecida se todos os objetos no mundo fossem idênticos. Assim como 
também seria impossível “ler” as propriedades físicas dos objetos sem uma 
estrutura lógico-matemática. 

 

 

Conscientes da coordenação entre a abstração reflexiva e empírica, aliado às 

características inerentes ao estágio de desenvolvimento dos alunos participantes desta 

pesquisa, em sua maioria inseridos no estágio das operações concretas, priorizamos a 

abordagem de atividades de ensino e situações de aprendizagem ancoradas em recursos 

físicos que subsidiassem as ações físicas e mentais, ou seja, a abstração empírica, que segundo 

Piaget (1995, p.03). [...] se apoia sobre os objetos físicos ou sobre os aspectos materiais da 

própria ação, tais como movimentos, empurrões, etc.”  

Ao enfocarmos este tipo de abstração, na verdade, buscamos investir na obtenção 

da abstração reflexionante, que propicia ao educando uma maior autonomia nas operações 

lógicas e matemáticas inerentes às generalizações, tais aquisições desenvolvem-se, contudo, 

ancoradas no primeiro mecanismo de abstração. 

Tomando como pressuposto os aspectos epistemológicos adotados, buscamos 

estabelecer coerência entre teoria e prática. O planejamento das atividades de ensino priorizou 

quatro princípios didáticos de Dienes (1970), de modo que a sequência metodológica 

inicialmente objetivou a assimilação conceitual, introduzido de forma concreta, gradual e 

dinâmica. Posteriormente, tais conceitos foram sendo explorados de modo a desafiarem os 
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educandos a interagirem qualitativa e quantitativamente em relação ao emprego de 

procedimentos e linguagem matemática mais elaborada, assim quanto à aplicação dos 

conceitos para resolução de situações contextualizadas. 

Finalizamos, constatando mais uma vez a eficácia do ensino construtivo do 

conhecimento geométrico, conscientes dos limites de nossa intervenção e da inadequação 

desta perspectiva ao padrão instantâneo e aligeirado da pós-modernidade, por não se tratar de 

um caminho rápido (atalho) para a aprendizagem, contudo potencialmente capaz de assumir 

um caráter, lúdico, criativo e instigante fruto de uma construção pessoal. 
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5 AVALIAÇÃO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] ensinar não é transferir a inteligência 
 do objeto ao educando  

mas instigá-lo no sentido de que,  
como sujeito cognoscente,  
se torne capaz de inteligir  
e comunicar o inteligido.  

É neste sentido que se impõe a mim  
escutar o educando em suas dúvidas, 

 em seus receios,  
em sua incompetência provisória. 

E ao escutá-lo,  
aprendo a falar com ele. 

 (Freire, 2000) 
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Adotamos a aplicação da avaliação de saída, enquanto mais um instrumento de 

mensuração da eficácia do processo de construção de conceitos geométricos abordados nessa 

pesquisa e, conseqüentemente validação das atividades de ensino. A reaplicação intencional 

da avaliação diagnóstica inicial se constituiu em uma opção pela busca da objetividade de 

dados, favorecendo assim, uma comparação direta dos resultados obtidos inicialmente e no 

momento final da intervenção. 

Conforme já explicitamos, o instrumento explorou habilidades, procedimentos e 

saberes que acreditávamos serem fundamentais e, portanto, pré-requisitos à aprendizagem dos 

conceitos abordados no decorrer da intervenção pedagógica, (questões fundamentais) relativas 

especificamente aos conceitos (nível intermediário e complexo). Estas questões permitiram 

visualizar e compreender a evolução dos raciocínios e estratégias utilizadas para resolução das 

situações propostas pela atividade. 

Dessa forma, a avaliação final manteve as seis questões abertas, relativas ao 

cálculo de volume e área, comparação entre volumes, identificação das propriedades da 

circunferência; mensuração da área do círculo, transformação de unidades de medidas. 

As questões foram estruturadas de forma que os alunos fizessem uso do registro 

matemático para resolução das situações, realizassem representações gráficas (ilustrações), 

além de solicitar o registro por escrito dos resultados, possibilitando assim, a amostragem dos 

conhecimentos de natureza conceituais, procedimentais e atitudinais exclusivamente do grupo 

de alunos participantes da pesquisa. 

Apenas dois dos vinte e sete alunos matriculados não responderam à atividade 

avaliativa, por estarem ausentes no dia de sua aplicação. Disponibilizamos dois horários de 

aula, equivalentes a cem minutos, para resolução desta. Como o instrumento avaliativo já foi 

explicitado no segundo capítulo, optamos por apresentar apenas os critérios utilizados para 

categorização das respostas dos alunos em compreensão relacional bem como a comparação 

as respostas obtidas nas duas avaliações5restringirmos essa comparação entre os sujeitos que 

participaram do processo de intervenção. 

A fim de preservarmos a identidade dos participantes da pesquisa, as respostas e 

argumentações nela utilizadas estarão sempre identificadas pelos nomes fictícios dos seus 

autores. 

 
                                                 
5  No capítulo 2 a Avaliação diagnóstica foi aplicada em três turmas de 6° ano, turmas A, B e C, compreendendo 
um universo de 60 alunos. Na avaliação final, a comparação dos resultados será estabelecida apenas entre os 
alunos que participaram da intervenção, ou seja, entre os 27 alunos da turma A. 
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5.1 QUESTÃO 1 

 

 

Atribuímos como critério para categorização em compreensão relacional, a 

aplicação da fórmula para cálculo do volume do paralelepípedo retângulo. (V. PR= 

Comprimento × Largura × altura). Para tanto, o educando necessitaria: identificar as três 

dimensões na figura; dominar operações de adição e multiplicação e explicitar a unidade de 

medida inerente ao cálculo e responder à questão. 

Nessa avaliação, observamos a evolução da turma em relação aos resultados 

obtidos na atividade diagnóstica quanto à indicação do volume do paralelepípedo retângulo. A 

tabela abaixo apresenta os resultados obtidos para essa questão: 

 

 

CATEGORIAS 
DE RESPOSTAS 

AVALIAÇÃO 
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

Correta  1 4% 21 84% 
Errada 21 81% 1 4% 
Branca 4 15% 3 12% 

TOTAIS  26 100% 25 100% 
Tabela 63: Volume do paralelepípedo retângulo. 
Fonte: A autora (2008) 

 

 

Oitenta e quatro por cento dos participantes tiveram suas respostas admitidas como 

corretas para essa questão. Dentre as respostas obtidas, observamos três categorias de 

respostas corretas caracterizadas por pequenas sutilezas que, no entanto, sinalizaram para a 

existência de níveis de aprendizagens próximos, contudo diferenciados. A resposta de 

Amanda destacou-se qualitativamente quanto à compreensão do conceito de volume. 

Na primeira categoria de resposta, agrupamos seis alunos (24% da amostra). Esses 

realizaram o cálculo do volume do paralelepípedo retângulo corretamente, substituíram as 

dimensões do sólido na fórmula, no entanto, omitiram, em suas respostas, a unidade de 

medida. Em alguns casos, a unidade de medida foi até explicitada na operacionalização dos 

cálculos, no entanto, foi desprezada no momento da finalização das respostas. 

Demonstraremos a seguir duas respostas inerentes a esta categoria: 
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Figura 81: Resposta de Micarla para o volume do paralelepípedo retângulo. 

 

 

 
Figura 82: Resposta de Amanda para o volume do paralelepípedo retângulo. 

 

 

Conforme foi possível observar, ambas as respostas fizeram referência à fórmula 

para cálculo do volume, que foi coerentemente substituída. Micarla fez uso da figura do cubo 

a fim de identificar nela suas dimensões, implicitando a existência de raciocínio ainda 

dependente do suporte físico. Em momento algum, esta explicitou, em seus cálculos, alguma 

unidade de medida inerente à ideia de mensuração, apenas indicado em uma tentativa anterior 

de responder a questão “36 cubinhos”. Ao ser questionada quanto ao por que do número “3” 

no multiplicando, ela percebeu seu equívoco e lançou mão do algoritmo da multiplicação, 

finalizando o cálculo corretamente, sem, no entanto, perceber a necessidade de registrar a 

unidade de medida.  

Na resposta de Amanda, foi possível observar a presença de alguns aspectos 

qualitativos ausentes no exemplo anterior: há uma maior adequação no uso da notação 

matemática caracterizada pela aplicação da propriedade associativa da multiplicação, 

favorecendo assim, a operacionalização do cálculo relativo a volume por envolver a 

multiplicação de três fatores, procedimento matemático novo para o grupo. Inicialmente, 
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Amanda fez menção às unidades de medida, mas direcionou sua atenção para resolução da 

questão que foi finalizada sem a notação específica. 

A efetivação de multiplicações, envolvendo mais de dois fatores, como o cálculo 

para volume, representou ao grupo um novo desafio a ser vencido. Observamos, com muita 

freqüência, o emprego equivocado do algoritmo da adição para resolução dessas situações. A 

resposta de Kenner, apresentada a seguir, ilustra muito bem esse tipo de conflito. Atentamos 

inclusive para o registro de uma tentativa inicial de resolução frustrada. Outro aspecto 

importante foi a explicitação das unidades de medidas, embora equivocado, quanto 

identificação das dimensões relativas à figura 1. 

 

 

 
Figura 83: Resposta de Kenner para o volume do paralelepípedo retângulo. 

 

 

Na segunda categoria de respostas, identificamos dois alunos (8% da amostra). 

Eles realizaram corretamente, os cálculos para volume, atendendo aos pré-requisitos de 

identificar as dimensões envolvidas no cálculo e domínio dos procedimentos. Eles avançam 

em relação ao grupo anterior, por fazerem referência, em suas respostas à unidade de medidas, 

embora empregadas inadequadamente, por omitirem o expoente dessas. 

Considerando os critérios adotados e o desenvolvimento processual caracterizado 

pelo reducionismo ou inconclusão dos resultados, os dois grupos apresentados anteriormente 

tiveram suas respostas categorizadas no nível de compreensão instrumental. Estes 

conseguiram aplicar corretamente a fórmula para cálculo do volume, empregaram 

corretamente os procedimentos operatórios para resolução. No entanto, o primeiro grupo, ao 

omitir a unidade de medida, sinalizou para uma provável redução na compreensão conceitual 

relativa à natureza da unidade de medida envolvida na mensuração do volume do sólido. No 
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segundo grupo, a inclusão da unidade de medida na resposta, permitiu-nos inferir que estes 

provavelmente já perceberam que o cálculo de volume envolve a mensuração de grandezas 

específicas, constituindo-se um salto qualitativo em relação ao anterior. No entanto, a omissão 

do expoente cúbico parece-nos indicar a falta de relação entre o conhecimento procedimental, 

envolvendo o produto de grandezas de mesma natureza e o caráter tridimensional do sólido. 

Por esta razão, estes também foram categorizados no nível de compreensão instrumental, 

sendo importante ressaltar que estes últimos estejam mais próximos ao nível de compreensão 

relacional que os sujeitos do caso anterior. 

Treze alunos, equivalente a cinqüenta e dois por cento da amostra, responderam 

corretamente atendendo satisfatoriamente ao objetivo proposto para a questão e, 

conseqüentemente, atingiram o nível de compreensão relacional. Apresentaremos, a seguir, 

duas respostas categorizadas nesse nível de compreensão, que apesar, de estarem incluídas na 

mesma categoria, apresentam aspectos qualitativos diferenciados, demonstrando assim, a 

existência de graus distintos de autonomia intelectual dos seus autores: 

 

 

 
Figura 84: Resposta de Gustavo para o volume do paralelepípedo retângulo.  

  

 

A resposta de Gustavo tem como principal característica uma lógica própria à 

resolução da questão. Apesar de não possuir o grau de sistematização da resposta de Amanda, 

apresentada anteriormente, em seu registro percebemos o esforço para articular o novo 

conhecimento “conceito de volume” com os procedimentos matemáticos e os aspectos 

conceituais que o envolvem, a exemplo das três dimensões do cubo que são coerentemente 

identificadas. De forma elementar, o aluno evidenciou as dimensões, distribuindo seus 

respectivos valores (fatores) inerentes ao cálculo, finalizando sua resposta ao explicitar a 



 

 

201

notação para volume. Sem dúvida, Gustavo concluiu satisfatoriamente a questão, necessitando 

ser desafiado a aperfeiçoar sua linguagem matemática (notação). 

Na segunda modalidade, foi possível identificar uma maior sistematização quanto 

ao uso da linguagem, limpeza e objetividade da notação matemática, no entanto, a aluna faz 

representação gráfica da unidade de medida utilizada (cubo de 1cm³). Esta representação 

bastante curiosa, pareceu-nos bem enfática e envolta de sentido ao ressaltar concretamente o 

caráter tridimensional da unidade empregada pela notação simbólica e convencional para 

volume: 48cm³.  

 

 

  
Figura 85: Resposta de Adriana para o volume do paralelepípedo retângulo. 

 

 

A lógica inerente à estratégia de resolução empregada por Gustavo e a notação 

empreendida por Adriana traduzem o estágio de desenvolvimento de grande parte do grupo 

avaliado, enfatizando a necessidade de manipulações empíricas, ou seja, o enfoque nas 

operações físicas a fim de favorecer a consolidação e ampliação de novos conhecimentos. 

Apenas uma participante (4%) respondeu incorretamente à questão. É importante 

ressaltar a prevalência do equívoco diagnosticado na avaliação inicial, no qual o conceito de 

volume é confundido com o de área. Sugestionado pelo recurso visual da questão, Amélia 

indica a superfície da área das três faces visualizada na figura, indicando a permanência de 

um conflito cognitivo de origem conceitual para a mesma. Observamos ainda as marcas 

gráficas relativas à contagem 1 a 1 do quadriculado, aspecto esse que corrobora a constatação 

que o padrão de aprendizagem do grupo está ancorado no estágio de operações concretas 

anteriormente discutidos. 
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Figura 86: Resposta de Amélia para o volume do paralelepípedo retângulo. 

 

 

Outra peculiaridade observada na avaliação de saída foi o índice superior de 

respostas em branco em comparação as resposta erradas, que foi de respectivamente três 

(equivalentes a 12%), e uma (4%). Estes percentuais, no entanto, tornam-se 

consideravelmente inferiores quando comparados aos obtidos na avaliação inicial conforme 

pode se observar na tabela 63. Isso demonstra maior motivação dos participantes da amostra, 

implicitando uma maior autoconfiança provavelmente por terem tido acesso aos saberes 

explorados. 

 

 

5.2 QUESTÃO 2 

 

 

Definimos como competências para inclusão na categoria de conhecimento 

relacional, ou seja, o alcance integral do objetivo para essa questão, a consolidação do 

conceito de área. Nesta perspectiva, a realização correta do cálculo da área da superfície do 

bloco retangular planificado, implicaria na identificação, mensuração e registro das dimensões 

e unidades de medidas relativas ao conceito, bem como o domínio procedimental das 

operações envolvidas no cálculo. Considerando a planificação apresentada na situação, 

admitimos como resposta correta a área restrita à superfície da caixa retangular, ou seja, 

relativa às dimensões explicitadas na figura, embora, na prática, tal área seja superior à 

admitida nesta questão como correta.  
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Para o item ilustração do sólido geométrico correspondente à planificação da caixa 

de papelão, determinamos como critério para a compreensão relacional, a representação 

tridimensional, bem como o emprego da ideia de proporcionalidade em relação às medidas 

indicadas na ilustração. A reversibilidade de pensamento se constituiria em uma capacidade 

pré-requisito para resolução por possibilitar a antecipação e abstração da nova configuração 

espacial proveniente da planificação. 

Apresentaremos a seguir, discriminadamente, os resultados inerentes a cada item 

solicitado pela questão, que são eles: o registro do cálculo; a representação gráfica do sólido 

correspondente à caixa planificada. 

A segunda questão, referente ao cálculo da área da caixa planificada apresentou 

resultados satisfatórios em relação à primeira avaliação, haja vista inicialmente não termos 

obtido respostas corretas. Conforme é possível observar na tabela abaixo: 

 

 

 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO  
FINAL 

Correta  _ _ 21 84% 
Errada 24 92% 3 12% 
Branca 2 8% 1 4% 
Totais  26 100% 25 100% 

Tabela 64: Registro da superfície do bloco retangular planificado. 
Fonte: A autora (2008) 
 

 

Apesar da indicação da superfície total ou parcial da caixa retangular na questão 1 

(inerente ao cálculo do volume), o resultado dessa questão na avaliação inicial permitiu-nos 

confirmar a ausência do conceito de área, reforçando a hipótese de que os raciocínios 

empregados foram oriundos da interpretação coerente, no entanto, equivocada do suporte 

visual utilizado pela questão. 

Encontramos em Piaget (1974) uma relevante contribuição a fim de compreender o 

fenômeno inerente à interpretação equivocada do suporte visual intencionalmente proposto, 

visando favorecer à resolução da questão que, no entanto, em determinadas situações parece 

induzir ao erro. Conforme esse autor, a aprendizagem ou conhecimento a ser consolidado se 

constitui em um resultado final, oriundo de um processo adaptativo que inter-relaciona fatores 

como o tempo, (por nós entendido como maturação), experiências anteriores e experiências 

atuais. A interação entre estes, ou seja, a qualidade das experiências e o nível de maturidade 
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das estruturas mentais do sujeito aprendiz condicionaram as relações de coerência e 

pertinência desta nova estrutura em formação. 

Observamos assim, que a utilização de um conteúdo concreto ou intuitivo 

enquanto suporte a compreensão em uma situação de aprendizagem necessita estabelecer 

relação com as estruturas lógicas prévias do aprendiz, desafiando-o a ampliar seus esquemas e 

estabelecer experiências significativas à elaboração e internalização do conceito explorado.  

Ao apresentar a distinção entre a experiência física e a experiência lógico-

matemática, Piaget evidencia a relação de interdependência entre ambos, especialmente para o 

nível de estrutura operatório concreto. Nesse nível, os julgamentos, ou lógica infantil estão 

ancorados e, portanto, condicionados por um “conteúdo intuitivo” ou conteúdo concreto que 

subsidiará a operação lógica do sujeito. Ao alcançar a estrutura formal, sendo esta de natureza 

essencialmente lógica, a experiência lógico-matemática supera a necessidade de manipulação 

do conteúdo concreto, alcançando a manipulação ainda operatória, mas em nível simbólico e 

dedutivo. 

Conforme os resultados obtidos na avaliação final, inferimos que as atividades 

provenientes do módulo de ensino ancoradas na manipulação e exploração de recursos físicos 

contribuíram para maior compreensão do conceito de área, favorecendo conseqüentemente, à 

resolução desta questão, haja vista que oitenta e quatro por cento (vinte e um alunos), 

responderam-na corretamente.  

Em geral, a estratégia mais adotada para indicação da área foi o cálculo de três 

faces distintas da caixa, adicionando os resultados e multiplicando-os por dois, ou ainda 

efetuando-se o somatório das seis áreas. Diagnosticamos, no entanto, a existência de dois 

níveis distintos de compreensão desse conceito. 

Dez alunos (40% da amostra), responderam integralmente à questão 

demonstrando, coerência entre as implicações conceituais e procedimentais inerentes ao 

conceito de área. Tais alunos foram categorizados no nível de compreensão relacional. A 

resposta abaixo ilustra este nível de compreensão: 
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Figura 88: Resposta de Amanda para o cálculo da superfície do bloco retangular. 

 

 

Amanda inicia seu registro fazendo referência à fórmula da área. A seguir ela vai 

calculando, uma-a-uma, as áreas das três faces distintas da embalagem. Ela explicita, em 

todos os cálculos, as unidades de medida proposta na atividade, demonstrando coerência ao 

operacionalizar o cálculo das áreas. Em continuidade, a aluna aplica a distributividade para 

duplicar cada área inicialmente calculada a fim de mensurar a área equivalente às seis faces. 

Cada termo é isolado e adicionado. Finalizando, Amanda responde objetivamente à questão 

levantada pela situação problema, utilizando inclusive a notação padrão para área.  

Nesta resposta, foi possível observar aspectos qualitativos relativos à 

sistematização e utilização da linguagem matemática. No entanto, a ilustração da caixa foi 

categorizada no nível de compreensão instrumental, por não apresentar semelhança com a 

figura inicial. 

Inicialmente, onze alunos (44%), tiveram suas respostas categorizadas no nível de 

compreensão instrumental. Posteriormente, percebermos a necessidade de incluir outros três 

alunos (12%), perfazendo um total de quatorze alunos, equivalente a 56% da amostra foram 

classificados nessa categoria. 

No primeiro grupo, onze alunos aplicaram a fórmula (A= b×h), onde A 

corresponde a área, b= base e h= altura; a seguir duplicaram os resultados, adicionando-os a 

fim de finalizar a resolução do cálculo. Apesar de dominarem as estratégias de cálculo e 

apresentarem coerência quanto à aquisição do conceito, a notação equivocada ou ainda 

ausência do registro da unidade de medida específica na finalização do cálculo, permite-nos 

elencar algumas hipóteses como: a falta de atenção motivada pela pressa em realizar a 



 

 

206

atividade, falta de entendimento quanto à natureza comparativa do conceito de área, implicam 

na incompreensão dos processos inerentes à obtenção da unidade de medida específica. 

Ilustraremos a seguir algumas modalidades de respostas categorizadas no nível de 

compreensão instrumental: 

 

 

 
Figura 89: Resposta de Layla para o cálculo da superfície do bloco retangular.  

 

 

A resposta de Layla apresenta aspectos qualitativos próximos ao de Amanda em 

relação à estratégia de resolução, no entanto, diagnosticamos a necessidade de maior 

aperfeiçoamento e sistematização notacional. Atentamos ainda para a fragilidade com que 

esta manipula as unidades de medidas. Inicialmente, essas constaram nos cálculos. No 

entanto, no momento em que se faz necessário interagir com as mesmas, elas foram 

ignoradas, desaparecendo quase que totalmente dos procedimentos que se seguem, exceto 

pela referência feita por extenso que implicou na omissão da unidade de medida quadrada 

específica à área.  
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Figura 90: Resposta de Micarla para o cálculo da superfície do bloco retangular. 

 

 

A resposta de Micarla demonstra aspectos qualitativos inerentes a um momento de 

transição ao nível de compreensão relacional. A aluna detém o conceito de área, substituindo 

corretamente as dimensões na fórmula, bem como na escolha coerente dos procedimentos 

para efetivação dos cálculos.  

O raciocínio ancorado em operações concretas como a necessidade de utilizar a 

figura da caixa planificada para identificar as faces e suas respectivas áreas como estratégia de 

resolução, seguida do cálculo correto da área parcial equivalente a três faces, ou metade da 

caixa. Tal estratégia pareceu demonstrar agilidade de raciocínio, haja vista que alguns alunos, 

de posse de tal resultado, dobraram-no através de uma multiplicação e obtiveram o resultado 

de superfície total da caixa, enquanto que Micarla não faz uso dessa informação e opta por 

empregar adição de seis parcelas (área total da caixa).  

Atentamos para a existência de aspectos que demonstram fragilidades a serem 

superadas como, por exemplo, a representação plana quando solicitada a ilustrar a caixa 

montada, bem quanto ao equívoco de registro para notação inerente à área. A coordenação 
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dessas relações necessita serem estabelecidas a fim de propiciar um processo de 

aprendizagem mais amplo a Micarla. 

Três alunos (12% da amostra) responderam incorretamente a questão. No entanto, 

uma investigação mais cuidadosa da natureza desses equívocos, permitiu-nos 

surpreendentemente, categorizar tais alunos no nível de compreensão instrumental. Todos 

demonstraram ter assimilado a ideia de área, no entanto, apresentaram fragilidades quanto aos 

saberes procedimentais inerentes à resolução da situação proposta. 

Em um dos casos, o aluno calculou corretamente as áreas das faces. Jonas utiliza 

um procedimento de cálculo que envolve agilidade de raciocínio ao representar o cálculo de 

área de cada face, duplicando-o a fim de determinar o somatório das duas faces iguais 

respectivamente. Os cálculos das três áreas e duplicação de suas respectivas faces acontecem 

corretamente, até surgir um entrave elementar em relação aos procedimentos por este já 

realizado. Jonas se embaraça na efetivação final da soma.  

 

 

 
Figura 91: Resposta de Jonas para o cálculo da superfície do bloco retangular. 

 

 

Além do equívoco de ordem procedimental, atentamos para notação incompleta, 

caracterizada pela ausência do expoente (²) na unidade de medida relativa à área no registro 

da resposta. 

Outro aluno calculou corretamente duas faces distintas da caixa, a terceira e maior 

face é calculada incorretamente: aparentemente ele confunde a medida da base; multiplicando 

a altura do retângulo pela altura da figura posicionada acima deste. A continuidade da 

questão, ou seja, o somatório das seis áreas foi realizado corretamente, no entanto, observa-se 

ainda, que este aluno omite o zero, ou seja, uma casa decimal em cada área calculada. Tal 

aluno atrapalhou-se na interpretação da figura e, conseqüentemente, no cálculo da área, bem 
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como na operacionalização da multiplicação, envolvendo dezenas exatas. Provavelmente o 

emprego mecânico do cálculo mental, haja vista não haver registro de cálculos na atividade 

bem como no verso da página.  

Na terceira resposta incorreta, a área de três faces da caixa é calculada 

corretamente, o resultado indicado corresponde à superfície parcial da caixa. Breno, cuja 

resposta será apresentada a seguir, assim como os demais, cometem um erro de natureza 

procedimental, relativo à interpretação (compreensão) da situação problema. 

 

 

 

 
Figura 92: Resposta de Breno para o cálculo da superfície do bloco retangular. 

 

 

Atentamos ainda que, para Breno, a informação mais significativa do enunciado 

ancorou-se no cálculo de área; aspecto alcançado satisfatoriamente. No entanto, faltou-lhe 

relacionar as áreas calculadas à configuração espacial da ilustração a fim de perceberem as 

relações de semelhanças entre a parte (áreas das faces calculadas) e o todo da figura. 

Observamos ainda, que atendido o aspecto por ele selecionado enquanto relevante (foco no 

cálculo de área: faces distintas da caixa retangular), as demais informações fundamentais a 

resolução integral da situação problema foram desconsideradas: Questão 2.a Calcule a 

quantidade de papel utilizada para confecção da caixa; (Ideia do todo), aspecto através do 
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qual desafiamos o grupo a estabelecer a aplicação de um conceito “escolar” a uma situação de 

vida cotidiana.  

A esse grupo de alunos, e em especial o terceiro, ainda não foi possível transpor a 

ideia de área para além da sala de aula e das atividades escolares, por apresentarem uma 

compreensão limitada da situação proposta ou ainda por vivenciarem uma dificuldade 

elementar em nível de conhecimento procedimental que os impediu de efetuar corretamente a 

soma das áreas encontradas. 

A busca pela compreensão da hipótese que motivou os “aparentes erros” permitiu-

nos perceber que todos os alunos que responderam a esta questão, inclusive os indivíduos que 

tiveram suas respostas categorizadas como errada estão imersos no processo de construção 

conceitual de área, apesar dos níveis diferenciados de compreensão detectados. Esta visão do 

erro transmite tranqüilidade ao docente possibilitando-o acompanhar o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem, bem como o auxiliando no planejamento de intervenções e 

ações didáticas voltadas ao alcance dos seus objetivos de ensino. 

Apenas um aluno não respondeu a esse item, permitindo-nos entender que 96% 

dos participantes foram desafiados e responderam satisfatoriamente a questão, aspecto que 

demonstra o crescimento da turma. Aspecto esse, observado ainda em relação à apropriação 

da habilidade de representação gráfica, aspecto explicitado na tabela abaixo: 

 

 

 AVALIAÇÃO 
INICIAL 

AVALIAÇÃO  
FINAL 

Correta  14 54% 21 84% 
Errada 7 27% 1 4% 
Branca 5 19% 3 12% 
Totais  26 100% 25 100% 

Tabela 65: Ilustração da caixa. 
Fonte: A autora (2008) 

 

 

Oitenta e quatro por cento dos participantes realizaram a atividade a contento. 

Apenas uma aluna utilizou-se de representação plana para a figura, representação visualizada 

na resposta de Micarla relativo ao registro do cálculo. A representação plana para figuras 

tridimensionais foi uma forte característica presente em 27% das respostas na avaliação 

inicial. 
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É importante ressaltar que tal evolução não aconteceu uniformemente, pois assim 

como na avaliação diagnóstica inicial observamos a prevalência dos dois níveis de ilustrações. 

Quatorze alunos, (56% da amostra), demonstraram ter atingido o nível de compreensão 

relacional na representação ao empregarem a ideia de tridimensionalidade e buscarem 

aproximar suas ilustrações da configuração da caixa planificada, estabelecendo assim, o que 

chamamos de ideia de proporcionalidade. Aspectos diagnosticados nas respostas de Layla e 

Breno anteriormente exemplificadas. 

Oito alunos (32%) representaram graficamente a caixa empregando a ideia de 

tridimensionalidade sem, contudo, apresentar nenhuma semelhança com o aspecto figurativo 

da caixa planificada (ideia de proporcionalidade) característica observada nas ilustrações de 

Amanda e Jonas anteriormente explicitadas. Esse grupo, foi categorizado no nível de 

compreensão instrumental; no entanto, diagnosticamos o avanço qualitativo em relação à 

primeira avaliação ao perceberem e representarem graficamente as três dimensões inerentes a 

uma figura tridimensional.  

Apenas três alunos, (12% da amostra), não ilustraram a questão, índice bem 

inferior aos 19% obtidos na avaliação inicial. 

 

 

5.3 QUESTÃO 3 

 

 

Adotamos como critérios para atribuição do nível de compreensão relacional a 

comparação entre as medidas de capacidade de duas caixas retangulares de mesmo volume, 

contudo, de dimensões diferentes. Entendemos que além do domínio dos saberes de natureza 

conceituais e procedimentais essenciais a realização dos cálculos dos volumes, a capacidade 

de conservação seria indispensável à comparação. Apresentamos a baixo, a tabela de 

respostas para a questão: 
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 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO  
FINAL 

Correta _ _ 15 60% 
Errada 12 54% 9 36% 
Branca 14 75% 1 4% 
Totais 26 100% 25 100% 

Tabela 66: Cálculo do volume 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Conforme já explicitamos, essa questão solicitou a comparação entre duas caixas 

retangulares de diferentes formatos e volumes iguais. A questão apresenta um nível mais 

elevado de exigência por não disponibilizar recurso físico ilustrativo, no entanto, após 

indicarmos as dimensões das caixas os alunos foram orientados a ilustrarem. A representação 

das caixas implicou intencionalmente em um desafio instigante, pois através dela 

confirmaríamos o nível de compreensão das propriedades de tridimensionalidade do sólido, 

estando cientes das possibilidades desse recurso favorecer o julgamento comparativo ou 

ainda, precipitar um conflito cognitivo em relação a isto. Conforme apresentaremos a seguir, 

os resultados demonstraram níveis diferenciados, porém, satisfatórios dos acertos. 

No primeiro item da questão os alunos continuaram sendo avaliados quanto à 

aquisição do conceito de volume. Quinze alunos, referente a sessenta por cento da amostra 

responderam corretamente. No entanto, quatro alunos sobressaíram-se expressando 

corretamente os cálculos incluindo as unidades de medidas em cm³. Tais alunos 

demonstraram ter estabelecido relações significativas entre as dimensões de um sólido 

geométrico, bem como compreensão entre o processo para obtenção de cálculo permitindo-

nos assim, afirmar terem atingido o nível de compreensão relacional para o cálculo de 

volume.  

Apresentaremos a seguir um exemplo de resposta categorizada no nível de 

compreensão relacional. Ressaltamos, no entanto, que a classificação em nível de 

compreensão relacional dessa resposta não se aplica ao item Ilustração, aspecto que 

detalharemos posteriormente. 
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Figura 92: Resposta de Layla para a comparação entre caixas retangulares. 

 

 

Os demais onze alunos (44% da amostra) também indicaram o volume das caixas, 

aplicando corretamente a fórmula para tal cálculo. Tais alunos demonstraram identificar as 

dimensões do sólido ao substituí-las corretamente na fórmula. Um aspecto discreto, mas 

comum a este grupo, foi à omissão do registro da unidade de medida concernente a volume. A 

omissão dessa informação permitiu-nos afirmar que tais alunos em processo de construção e 

compreensão instrumental do conceito de volume, ainda necessitam avançar qualitativamente 

em relação ao grupo anterior estabelecendo uma importante relação entre o produto das 

dimensões envolvidas no cálculo. 
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Figura 93: Resposta de Felipe para a comparação entre duas caixas retangulares. 

 

 

Nove alunos (36% da mostra), respondem equivocadamente à questão. 

Observamos a contingência do erro relativo à operacionalização das multiplicações. Como a 

questão apresentou maior dificuldade, haja vista, o cálculo de volume implicar no produto de 

três fatores, explorando números maiores que os da questão anterior. Os resultados obtidos 

demonstraram com maior nitidez a fragilidade de determinados alunos quanto à compreensão 

do procedimento estruturante a consolidação do conceito em análise, bem como de inúmeros 

saberes que surgirão no decorrer da trajetória escolar. 

Quatro alunos (16%) estruturaram os cálculos aplicando a associatividade em 

relação aos fatores, no entanto, atrapalharam-se quanto à efetivação do produto. Esses alunos 

foram categorizados no nível de compreensão instrumental por acreditarmos que tais alunos 

assimilaram o conceito, apropriando-se das propriedades de tridimensionalidade na ilustração 
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e emprego ainda que equivocado das unidades de medidas. Apresentamos a seguir uma 

resolução que ilustra este momento processual: 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 94: Resposta de Adriana para a comparação entre duas caixas retangulares. 

 

 

A resposta de Adriana para essa questão implícitou a apreensão do conceito de 

volume, corrobora a apropriação satisfatória da linguagem matemática, a ilustração das caixas 

denotou a ideia de tridimensionalidade bem como proporcionalidade. Atentamos, entretanto, 

para ausência total a referência às unidades de medidas, bem como o erro, ou mais 

provavelmente distração, concernente a operacionalização dos cálculos de volume da caixa B. 
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(Mais especificamente relativos à multiplicação). A aluna não detalhou seus cálculos como 

fez para o item anterior, respondido corretamente.  

A performance demonstrada por Adriana para cálculo de volume da caixa A, bem 

como seu desempenho na questão 1 dessa avaliação permitiram-nos interpretar o erro no 

cálculo e, conseqüentemente na comparação entre os volumes como ocasionado por uma 

distração. A manipulação e notação parcial das unidades de medidas se constituíram nessa 

resposta específica a principal fragilidade e conseqüentemente conhecimento em construção a 

ser consolidado. 

Outros cinco indivíduos (20%) apresentaram maior conflito, eles aplicaram o 

algoritmo da adição aos fatores, o que conseqüentemente implicou na indicação do resultado 

incorreto. Em nossa visão, esse grupo, em um patamar mais elementar de compreensão ainda 

não pode ser incluindo no nível de compreensão instrumental por apresentar necessidade de 

apropriar-se do processo da multiplicação. 

Acreditamos que tais alunos, em estágio inicial da apreensão do processo 

multiplicativo, ainda estivessem assimilando a ideia e estabelecendo relações criativas, mas 

inconsistentes, como a da aplicação do algorítmo da adição. A acomodação da ideia 

multiplicativa demandaria a manipulação do material concreto com fins a ampliação da 

compreensão do sistema de numeração decimal, em especial do valor posicional dos 

algarismos implicará em um salto qualitativo surpreendente ao desenvolvimento destes. 

O explorar das ideias multiplicativas, dissociadas dos recursos físicos e 

compreensão dos aspectos essenciais a essa construção redundaria na prática tradicional do 

ensino mecânico do algoritmo da multiplicação. Essa opção teórico-metodológica é 

confrontada por Kamii e Livingston (1995) por acreditarem que o ensino dos algoritmos em 

geral, nas séries iniciais, sem a devida conexão com os processos construtivos por parte do 

educando se constituem em verdadeiros obstáculos à compreensão, pois “forçam o aluno a 

desistir de seu raciocínio numérico. Eles “desensinam” o valor posicionam e obstruem o 

desenvolvimento do senso numérico. ”(Kamii; Livingston, 1995, p.55) 

Certamente que as dificuldades ora discutidas resultem de um ensino cuja ênfase 

esteja, conforme estas autoras, em capacitar os alunos em responderem corretamente em 

detrimento de fazê-los aventurar-se na busca por soluções, e conseqüentemente, organizarem 

e selecionarem por procedimentos mais coerentes de resolução.  

Quanto à ilustração da caixa montada, os critérios para categorização das respostas 

no nível de compreensão relacional deveriam constar de um desenho tridimensional, 
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empregando a ideia de proporcionalidade em relação às medidas indicadas, e conforme foi 

explicitado anteriormente, a reversibilidade de pensamento tornar-se-ia fundamental para a 

resolução desta atividade de representação. Os resultados obtidos para esse item estão 

sistematizados na tabela a seguir: 

 

 

 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

Caixa A Caixa B Caixa A Caixa B 
Correta  6 23% 6 23% 18 72% 16 64% 
Errada 13 50% 13 50% 1 4% 1 4% 
Branca 7 27% 7 27% 6 24% 8 32% 

TOTAIS  26 100% 26 100% 25 100% 25 100% 
Tabela 67: Ilustração das caixas. 
Fonte: A autora (2008) 

 

 

Conforme foi possível observar no quadro comparativo, o desafio de representar 

graficamente as caixas retangulares mobilizou um índice superior e significativo dos 

participantes dessa avaliação em relação à anterior. A evolução qualitativa das ilustrações foi 

outro aspecto ratificado pelos dados obtidos. 

Mais uma vez diagnosticamos dois níveis de desenvolvimento nas respostas 

categorizadas como corretas. Dez alunos (40%) tiveram suas ilustrações categorizadas em 

nível de compreensão relacional para a caixa A e respectivamente sete (28%) ilustrações da 

segunda caixa foram incluídas nesta categoria por atenderem os critérios já conhecidos. Nesse 

nível de compreensão classificamos as respostas de Felipe e Adriana exemplificadas 

anteriormente. 

Categorizados no nível de compreensão instrumental classificamos oito (32%) 

ilustrações para caixa A e respectivamente nove (36%) para a B. Observamos que nesse grupo 

todas as representações expressam a ideia de tridimensionalidade, sem, no entanto, atentar 

para as noções de proporcionalidade inerente as dimensões explicitadas. Uma estratégia de 

resposta singular detectada em seis (24%) das ilustrações foi à repetição da mesma figura com 

tamanho diferenciado, mas mantidas as devidas proporções, para ambas as representações, 

característica presente na ilustração de Layla. 
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Atentamos para um maior índice de respostas em branco em relação às 

categorizadas como erradas. Nesse item, observamos a reincidência de uma representação 

plana para ambas as caixas. 

Durante a avaliação inicial nenhum participante conseguiu estabelecer comparação 

entre os volumes das caixas. Na segunda avaliação, conforme é possível visualizar na tabela 

68, oito alunos (32% da amostra) realizaram corretamente a comparação entre a capacidade 

de armazenamento das caixas atingindo o nível de compreensão relacional. 

 

 

 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO  
FINAL 

Correta  _ _ 8 32% 
Errada _ _ 3 12% 
Branca 26 100% 14 56% 
Totais  26 100% 25 100% 

Tabela 68: Comparação entre volumes. 
Fonte: A autora (2008) 
 

 

Três alunos estabeleceram incorretamente a comparação. Como já era previsível, 

duas das respostas erradas foram ocasionadas pelos erros nos cálculos do volume das caixas.  

Um dos três casos particularmente nos surpreendeu: um aluno realizou 

corretamente os cálculos verificando a igualdade de capacidade das caixas, ilustrou-as 

corretamente, atingindo inclusive o nível de compreensão relacional para o cálculo do volume 

e ilustração, e apesar disso indicou a caixa A como a de maior capacidade, demonstrando 

vivenciar um conflito cognitivo quanto à consolidação de conservação de volumes. Ao ser 

questionado quanto a sua resposta, o aluno responde: “Só não entendi porque deu os mesmos 

valores se a caixa A é a maior.” 

Piaget (1995) propõe o princípio da comutabilidade a fim de explicar a aquisição 

da conservação de superfície e perímetro. Fizemos referência a essa discussão por julgarmos 

pertinente sua aplicação na situação que envolveu a conservação da capacidade das caixas 

(volume). Segundo o autor, a conservação está intrinsecamente relacionada aos dois processos 

de abstrações: empírico e reflexionante: 
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[...] toda representação espacial pode depender, em parte, da geometria do 
objeto e, em parte, da geometria do sujeito, em dosagens difíceis de 
determinar. 

No entanto, parece claro que as reações iniciais de correspondência 
global resultam, antes de tudo, de abstrações empíricas (ou pseudo-
empíricas, o que dá no mesmo, para o sujeito): são as mudanças perceptivas 
das figuras que fazem crer nos aumentos ou diminuições simultâneos das 
superfícies e dos perímetros, conforme as percepções, centrem-se nos 
alongamentos, notadamente nas ultrapassagens das fronteiras do quadrado, 
por retângulos cada vez mais compridos, ou centrem-se nos 
adelgaçamentos. As soluções de acordo (não-correspondências) parecem 
dever-se aos mesmos fatores, tanto que não intervém (como em suas formas 
tardias) uma ideia de compensação (Piaget, 1995, p.197-198). 

 

 

O foco do julgamento, ancorado em uma abstração estritamente empírica do 

educando foi sugestionado pela impressão perceptiva global, nesse caso, medida da altura da 

caixa A, impossibilitando-o de estabelecer relações comparativas e de equivalência entre os 

outros aspectos figurativos como largura e comprimento das caixas.  

A continuidade do processo para estabelecimento da conservação pressupõe como 

pré-requisitos, conforme Piaget (1995) ideia de identidades, reversibilidades e compensações 

habituais, aspectos que aliado a abstração reflexionante permitirá ao educando formular o 

raciocínio de comutabilidade responsável pelo processo de conservação:  

 

 

 “De maneira geral, a abstração reflexionante, em jogo nestas reações, 
consiste em tirar das coordenações em questão, uma lei de 
“comutabilidade” (ou comutatividade no sentido amplo) segundo a qual o 
que é acrescentado num ponto (aqui, o comprimento) corresponde, 
quantitativamente, ao que é retirado em um outro (neste caso, a 
largura).(PIAGET, 1995, p.198) 
 

 

O conflito explicitado na resposta do aluno pareceu indicar uma ruptura com o 

segundo processo de abstração, impedindo-o de estabelecer as relações de comparação e 

equivalência, ou seja, compensação: 

 

 

“[...] se sua abstração “refletida” traduz exatamente o processo 
“reflexionante” que os têm levado a supor que todas as variações 
simultaneamente inversas (comprimento e largura) implica em uma 
compensação e, portanto, numa conservação, o que ainda lhes falta é uma 
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reflexão de grau superior (ou reflexão sobre o refletido)[...] (PIAGET, 1995, 
p. 204) 

 

 

A aquisição da conservação de volume, caracterizado pelo raciocínio 

compensatório, explicitado acima, ratificaria a igualdade constatada através do cálculo 

matemático realizado coerentemente pelo aluno. 

 

 

5.5 QUESTÃO 4 

 

 

Os quatro primeiros itens desta questão (a, b, c e d), relativos à identificação e 

nominação correta das principais propriedades da circunferência. Por se tratarem de 

conhecimentos de âmbito social, convencionalmente instituído e propagado socialmente 

através de informação categorizamos esse tipo de conhecimento em instrumental. Nos itens 

que se seguem (e, f) avaliamos a capacidade de mensuração das propriedades da 

circunferência. Para tanto definimos como critério de inclusão no nível de compreensão 

relacional a demonstração de habilidade no uso de instrumentos de medição, no caso a régua, 

(conteúdo de natureza procedimental). Outro aspecto considerado para inclusão neste nível de 

compreensão refere-se à explicitação da unidade de medida utilizada, característica que 

ratifica a aquisição da ideia comparativa inerente à mensuração. 

 

 

 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

Correta 8 31% 22 88% 
Errada 10 38% 2 8% 
Branca 8 31% 1 4% 
Totais 26 100% 25 100% 

Tabela 69: Nomear a circunferência. 
Fonte: A autora (2008) 
 

 

Através da avaliação inicial foi possível detectar que o círculo (possibilidade 

admitida como correta por tratar-se de uma representação plana da circunferência) já era 
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conhecido por parte da amostra. Analisando as categorias de respostas erradas obtidas na 

avaliação inicial trinta e oito por cento dessas, já dispunham de ideias iniciais ancoradas nas 

propriedades e características conceituais que serviram de suporte para ampliação e 

conseqüente consolidação deste saber escolar.  

Posteriormente através da avaliação final foi possível diagnosticar o crescimento 

do grupo quanto à identificação e nominação das propriedades da circunferência em geral. 

Vinte alunos (84%) responderam corretamente a questão e tiveram, portanto, suas respostas 

incluídas no nível de compreensão instrumental. Dois alunos (8%) denominaram a figura por 

círculo, tendo suas percepções limitadas quanto à representação espacial. 

Dois alunos não nominaram corretamente a figura, tiveram suas respostas 

categorizadas como erradas, contudo, demonstraram vivenciarem um conflito cognitivo 

relacionado à assimilação de uma nova categoria conceitual: o diâmetro. Conteúdo explorado 

no decorrer das intervenções didáticas. Outro aspecto relevante foi à ausência de categorias 

inerentes a ideias pré-conceituais, principal característica da avaliação inicial. A ausência 

dessa categoria de erro em nosso entender indicou o caráter desafiador e significativo da 

intervenção pedagógica a ponto de promover o abandono de ideias superficiais e suscitar a 

ampliação conceitual de um índice satisfatório do grupo, conforme foi possível observar no 

quadro comparativo a seguir: 

 

 

 AVALIAÇÃO INICIAL AVALIAÇÃO FINAL 
Diâmetro _ _ 2 8% 
Redondo  4 13% _ _ 

Bola 5 12% _ _ 
Retângulo 1 2% _ _ 
TOTAL 10 38% 2 8% 

Tabela 70: Respostas errada para questão nomear a circunferência. 
Fonte: A autora (2008) 

 

 

O item subseqüente solicitava a identificação e nomeação do centro da 

circunferência. A tabela 71 apresenta os resultados para essa questão. Na avaliação final, 

dezoito alunos (72%) responderam corretamente a questão nominando o ponto (O) de centro 

da circunferência. 
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 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

Correta _ _ 18 72% 
Errada 15 58% 3 12% 
Branca 11 42% 4 16% 
Totais 26 100% 25 100% 

Tabela 71: Identificar nomeando o centro. 
Fonte: A autora (2008). 
 

 

Observamos na avaliação final, a obtenção de um índice semelhante de respostas 

brancas e erradas, sendo a primeira discretamente maior que as respostas equivocadas. Dentre 

as categorias de respostas erradas reincidiu o “ponto” indicando-nos a prevalência das ideias 

pré-conceituais, através da qual uma característica conceitual é evocada em substituição ao 

conceito.  

Foi introduzida a categoria “diâmetro”, estratégia de resolução idêntica a detectada 

para nominação da circunferência. Ressaltamos que tal resposta foi indicada por outro aluno, 

que também vivenciou o conflito cognitivo de natureza conceitual em relação à compreensão 

do diâmetro, no entanto, atentamos que tal fragilidade só foi explicitada quando o aluno 

vivenciou o confronto com outro conhecimento também não acomodado coerentemente (ideia 

do centro da circunferência). 

O número “4” foi a terceira categoria de erro indicada como resposta. Na figura 

suporte para resolução das questões esse número pode ser associado à parte numérica da 

medida do diâmetro. Não categorizamos tal resposta no nível de compreensão pré-conceitual, 

por não estabelecermos uma relação de pertinência com as características do conceito em 

foco, como por exemplo, poderia ter ocorrido se a resposta fosse “2” ou ainda “2 cm” o que 

corresponderia à medida do raio da circunferência, ou ainda ao segmento de reta AB. 

O item seguinte teve por objetivo identificar e nomear o diâmetro da circunferência. 

Conforme pode se verificado na tabela a baixo, nessa avaliação dezesseis alunos (64%), 

obtiveram êxito na resolução da questão. 
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Tabela 72: Identificar nomeando o diâmetro. 
Fonte: A autora. 

 

 

Na avaliação final, uma resposta (4%) manteve-se na categoria pré-conceitual: 

“dois raios”. Observamos a coerência da resposta fundamentada em uma característica do 

conceito. Outro aspecto relevante foi surgimento dessa nova categoria, sinalizando a 

existência de conflito e conseqüentemente, processo de reorganização conceitual. 

Cinco alunos apresentam respostas equivocadas, contudo foi possível perceber 

lógica e criatividade presente nestas estratégias de raciocínio:  

• Um aluno (4%) indicou “raio”; 

• Dois alunos (8%) indicaram o número “4” como resposta, esta corresponde 

à unidade de valor mensurável desta propriedade conceitual. 

• Dois alunos (8%) nomearam o diâmetro por “lado” e “lado da figura”; 

Ao analisarmos tais respostas observamos que as duas primeiras categorias: “raio” 

e “4”, apresentaram maior coerência assemelhando-se a resposta “dois raios” por evocarem 

características conceituais, característica que permitiu que tais alunos (12%) também fossem 

incluídos no nível de compreensão instrumental. 

A última categoria de erro, não menos importante que os anteriores indicaram-nos 

a vivência de um momento de conflito cognitivo de assimilação e conseqüente reorganização 

de sentido para um novo saber em construção. Nesse momento específico, o conhecimento 

mais coerente e possível de relacionar ao esquema conceitual que se inicia (ideia de diâmetro) 

foi à ideia de “lado”. Tal análise sugere a necessidade destes alunos serem desafiados a 

confrontarem esta hipótese de resposta a fim de reelaborarem-na com mais consistência. 

Solicitamos ainda, que o raio da circunferência fosse identificado e nomeado. A 

tabela abaixo apresenta o desempenho da turma quanto à resolução dessa questão: 

 

 

 

CATEGORIAS DE 
RESPOSTAS 

AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

Correta  _ _ 16 64% 
Errada 15 58% 5 20% 
Branca 11 42% 4 16% 
Totais  26 100% 25 100% 



 

 

224

 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

Correta 1 4% 24 96% 
Errada 14 54% _ _ 
Branca 11 42% 1 4% 
Totais  26 100% 25 100% 

Tabela 73: Identificar nomeando o raio da circunferência. 
Fonte: A autora (2008) 
 

 

Esse item foi respondido corretamente por vinte e três alunos (92%). Dentre as 

respostas corretas foi possível diagnosticar dois níveis distintos de aprendizagem. Vinte e uma 

respostas (84%) nomearam corretamente o raio da circunferência, e por essa razão foram 

categorizadas no nível de compreensão relacional.  

Três respostas (8%), no entanto, mantiveram uma categoria explicita na avaliação 

inicial, que foi a indicação do valor numérico relativo mensuração do raio: “2 cm de AO e 2 

cm OB”, “2 cm” e “2”. Consideramos tais respostas como indício de identificação da 

propriedade em evidencia e entendemos que o item foi parcialmente respondido. Atentamos 

ainda para caráter pré-conceitual da estratégia de resolução ao referenciar a uma característica 

própria do conceito, aspecto que condicionou a categorização destas respostas em nível de 

compreensão instrumental. 

Por admitirmos as categorias acima como parcialmente corretas, observamos a 

inexistência de respostas erradas e a existência de uma questão em branco para este item. 

O item relativo à mensuração do raio da circunferência foi respondido 

corretamente nesta avaliação por dezessete alunos (68%). Quinze destes (60%) apresentaram 

exatidão na mensuração e explicitaram a unidade de medida utilizada, nesse caso, o 

centímetro (cm). Duas respostas (12%) também consideradas como corretas apresentaram 

equívocos discretos no processo de mensuração, bem como a omissão na unidade de medida 

empregada de referência para medição. 
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Tabela 74: Mensurar o raio da circunferência. 
Fonte: A Autora (2008) 

 

 

Ainda ao tratar-se da mensuração da circunferência, cinco alunos (20%) tiveram 

suas respostas consideradas erradas. Uma característica marcante foi a cardinalidade enquanto 

categoria de erro. Em geral, foram atribuídos valores numéricos como respostas: “3”; “4”, 

“4cm³”, “2,8”. Como foi possível observar, duas respostas empregam a medida do diâmetro 

em lugar da mensuração do raio. 

Uma delas realmente demonstrou ter invertido os resultados, no entanto, outra 

particularidade observada foi à inclusão da unidade de medida específica ao volume na 

resposta, aspecto ignorado nas demais, no entanto, a vivência de um conflito também foi 

sinalizado quanto à compreensão referente à operacionalização e emprego das unidades de 

medidas. 

Outra categoria indicada foi à referência ao segmento OB, referente ao próprio 

raio. Ao analisarmos o desempenho integral desse aluno, percebemos que ele equivocou-se 

confundindo suas respostas em dois itens subseqüentes: 

• Para o item que solicitava a identificação e nominação do raio, ele indicou 

o valor numérico correspondente à medida do raio: 2cm. Atentamos ainda, 

que a resposta atende satisfatoriamente ao critério de mensuração e 

expressão da medida. 

• Para o item referente à mensuração o raio da circunferência, houve a 

indicação do segmento OB, estratégia que se adéqua a identificação do raio 

da circunferência. 

Se considerarmos ainda que o item relativo a mensurar o diâmetro da 

circunferência também foi respondido de modo satisfatório, permitindo-nos, desse modo, 

incluí-lo no nível de compreensão instrumental. 

Três alunos (12%) não responderam a esse item. 

 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

Correta  7 27% 17 68% 
Errada 12 46% 5 20% 
Branca 7 27% 3 12% 
Totais  26 100% 25 100% 
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Nessa avaliação, conforme pode ser observado na tabela 75, explicitada abaixo, 

vinte e um alunos responderam corretamente a questão relativa à indicação do diâmetro da 

circunferência. 
 

 

Tabela 75: Mensurar o diâmetro da circunferência. 
Fonte: A autora (2008) 
 

 

Quatorze das vinte e uma respostas foram classificadas no nível de compreensão 

relacional por indicarem com exatidão o valor do diâmetro além de incluírem o registro 

matemático específico. 

Sete alunos (28%) tiveram suas respostas categorizadas no nível de compreensão 

instrumental por terem respondido parcialmente ao critério mensuração. Todos os alunos 

indicaram corretamente a parte inteira da medida. Quatro desses incluíram uma parte decimal 

ao resultado acrescendo-o. Em geral, os alunos nesse nível não explicitaram a unidade de 

medida, apesar de demonstrarem estarem adquirindo habilidades quanto ao uso da régua, 

necessitando, no entanto, aperfeiçoarem-se. Dentre as respostas indicadas no nível de 

compreensão instrumental detectamos as seguintes categorias de respostas:  

• Um aluno (3%) indicou medida excedente acrescentando o registro da 

unidade de medida: “4,3 cm”; 

• Três alunos (12%) registraram o valor numérico correto omitindo, no 

entanto, o registro da unidade de medida: “4”; 

• Três alunos (12%) registraram valor excedente a medida do diâmetro 

omitindo a unidade de medida: “4,5”; 

Nesse item um aluno registrou uma resposta categorizada como errada: 02 cm². Ao 

analisarmos o desempenho global do aluno na questão 4, foi possível constatar que o mesmo 

vivenciou um momento de transição relativo à acomodação coerente do conceito de medir, o 

que implicava na sistematização e emprego das unidades de medidas e especificidades de suas 

 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

Correta  8 30% 21 84% 
Errada 9 35% 1 4% 
Branca 9 35% 3 12% 
Totais  26 100% 25 100% 
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notações. Esse também se confundiu ao indicar nesse item à medida do raio da circunferência, 

e no anterior a medida do diâmetro.  

Outros fatores que julgamos necessário considerar no caso específico do 

desempenho do aluno, e que, confirmaram a hipótese de equívoco foi que o mesmo 

identificou e nomeou corretamente três dos quatro conceitos explorados pela questão: 

circunferência diâmetro e raio. Outro dado relevante foi à exatidão das respostas voltadas à 

mensuração, ou seja, alcance do desafio procedimental. Ao considerarmos todos esses fatores, 

foi-nos possível constatar que a atenção condicionou o bom desempenho no processo de 

aprendizagem, especialmente em situações em que o aprendiz foi solicitado a interagir com 

saberes em estágio de acomodação e consolidação de novas estruturas conceituais.  

Três alunos (12%) não responderam a essa questão. 

 

 

5.5 QUESTÃO 5 

 

 

Para a quinta questão, definimos como aprendizagem em nível de compreensão 

relacional as respostas matematicamente corretas do ponto de vista procedimental oriundas do 

processo Acírculo=3r², apresentado no Capítulo 3. No nível de compreensão instrumental foram 

categorizadas as respostas que se aproximaram coerentemente da área, adquiridas através de 

outros processos como contagem das unidades quadradas e estimativas. 

A área exata do círculo da figura 4 obtida pela fórmula A=πr², sendo r=3cm e π= 

3,14 corresponde a 28,26 cm². Ao simplificarmos o processo de generalização da área do 

círculo (Acírculo=3r²) a fim de propor um ensino construtivo fundamentado na compreensão e 

estabelecendo relação com conhecimentos consolidados anteriormente, adequando-o a 

compreensão do nível de desenvolvimento da turma, a resposta para a questão representaria, 

portanto, uma área aproximada por falta para a figura:  

3. (r = raio → 3 cm)² =3.9 cm²= 27 cm². 

A tabela a baixo apresenta o desempenho da turma em relação ao cálculo da área 

do círculo: 
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Tabela 76: Cálculo da área do círculo. 
Fonte: A autora (2008) 

 

 

Dentre as onze respostas admitidas como corretas nessa avaliação, apenas uma 

(4%), a resposta de Breno, exemplificada a seguir, foi categorizada no nível de compreensão 

relacional. Nela o aluno demonstrou autonomia intelectual para aplicar o processo Acírculo=3r², 

respondendo coerentemente as operações matemáticas e explicitando a unidade de medida de 

área, ou seja, atendendo plenamente aos objetivos propostos.  

 

 

 
Figura 95: Resposta de Breno para área do círculo. 

 

 

As demais dez respostas (40%) atenderam parcialmente aos objetivos propostos: 

indicaram áreas envolvendo excelentes aproximações, no entanto, foram categorizadas no 

nível de compreensão instrumental. Foi possível apesar disso, diagnosticar níveis 

diferenciados de aprendizagem, como apresentaremos a seguir: 

 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

Correta 2 8% 11 44% 
Errada 20 77% 12 48% 
Branca 4 15% 2 8% 
Totais  26 100% 25 100% 
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Em um primeiro sub-nível categorizamos três (12%) respostas que demonstraram 

a autonomia de seus autores ao empregarem o processo de generalização para cálculo da área 

do círculo explorado. Estas, no entanto, omitiram a unidade de medida específica a área. A 

resposta de Adriana exemplifica este grupo: 

 

 

  
Figura 96: Resposta de Adriana para área do círculo. 
 

 

No segundo sub-nível incluímos sete (28%) respostas que em nosso entender 

apresentaram coerência ao indicarem o valor numérico inteiro correspondente à área exata da 

figura ou ainda uma boa aproximação a esse valor. A característica marcante do grupo foi o 

uso da estimativa (contagem da malha quadriculada) como estratégia de obtenção do 

resultado. 

Entendemos que a mensuração por estimativa é um procedimento importante que 

deve ser encorajado e bem explorado pelas situações de aprendizagem por estimular a busca 

de diferentes estratégias de resolução de problemas, ou seja, a autonomia do pensamento 

matemático nos educandos. Ao propormos a estimativa como princípio para obtenção da área 

do círculo, nosso intuito foi demonstrar as várias possibilidades de respostas (aproximações 

para mais ou para menos); explorar a procura de unidades de medidas mais precisas e, 

portanto, mais adequadas, bem como desafiá-los a operacionalização de processos mais 

práticos tanto do ponto de vista operacional como de mensuração. 
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A acomodação ou ausência da necessidade de utilização do um processo mais 

sofisticado para mensuração da área da figura em questão, ou seja, o não estabelecimento de 

pertinência e emprego do processo de generalização exposto durante a intervenção 

pedagógica foi o critério que determinou a categorização desse grupo no nível de 

compreensão instrumental, apesar de coerência dos resultados obtidos. Observe a tabela de 

categorias de respostas: 

 

 

RESPOSTAS  FREQÜÊNCIA  
26 1 4% 

26 quadrados 1 4% 
26cm² 1 4% 

28 2 8% 
28 cm³ 1 4% 
28 cm² 1 4% 
Totais:  7 28% 

Tabela 77: Respostas em nível de compreensão instrumental. 
Fonte: A autora. (2008) 

 

 

Ao lançarmos um olhar mais cuidadoso nas categorias de respostas emergentes 

nesse sub-nível foi possível diagnosticar alguns aspectos qualitativos que nos permitiram 

distinguir diferentes etapas de apropriação no contexto da aprendizagem instrumental: 

• Sujeitos que explicitaram uma unidade de medida em suas respostas, 

independente do grau de adequação dessas: quadrados, cm, cm², cm³, 

indicando uma maior apropriação do conceito de medir por comparação: 

quatro (16%) respostas. 

• Sujeitos que mensuraram a área do círculo sem explicitar a unidade de 

medida empregada: três (12%) alunos. 

Na avaliação de saída doze respostas (48%) foram consideradas incorretas. No 

entanto, ao compararmos os resultados obtidos nas duas avaliações foi possível detectar o 

crescimento da turma quanto à adoção do procedimento de estimativa, que nesse momento 

apresentou melhor aproximação com a área da figura: a faixa de respostas compreendeu de 18 

quadrados inteiros a 38 cm² em relação a 17 a 125 quadradinhos indicados na avaliação 

anterior. 
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Se houvéssemos mantido o critério admitido na avaliação inicial, no qual os alunos 

que indicaram dezessete quadradinhos inteiros e quantificaram a parte fracionária ou 

propuseram como resposta até vinte e seis quadradinhos estabelecendo uma boa aproximação 

tiveram suas respostas consideradas corretas, o índice de respostas erradas na avaliação final 

seria consideravelmente reduzido para quatro respostas (16%) referentes a 38 e 38 cm².  

No entanto, adotamos um critério mais exigente quanto à maior e melhor 

aproximação dos resultados por havermos explorado diferentes estratégias de resolução para a 

questão no decorrer das intervenções didáticas, conhecimentos esses que possibilitaram um 

melhor desempenho da turma, fato já detectado e explicitado na tabela de categorias de 

respostas equivocadas: 

 

 

RESPOSTAS FREQÜÊNCIA  
18 quadrados inteiros e 19 pedaços 1 4% 
19 quadrados inteiros e 18 pedaços 1 4% 
20 quadrados inteiros e 
10 pedaços 

1 4% 

20 quadrados inteiros e 
12 pedaços 

1 4% 

22 quadrados inteiros e 
16 pedaços 

1 4% 

21 quadrados  1 4% 
22 1 4% 
23 1 4% 
38 3 12% 
38 cm³ 1 4% 
Totais: 12 48% 

Tabela 78: Respostas incorretas para área do círculo. 
Fonte: A autora.(2008) 

 

 

Outro aspecto observado nas respostas erradas foi a indicação de números inteiros 

em sete respostas (28%), sinalizando esforço em operar com as unidades de medidas de modo 

a atingir uma melhor mensuração da área e conseqüente aproximação. 

Dentre as categorias de respostas equivocadas para área do círculo o valor 38 ou 

38 cm foi indicado por quatro alunos (16%), o que consideramos um índice significativo de 

erro. Tal coincidência inquietou-nos a entender as hipóteses de raciocínio empregadas a fim 

de obter tal resultado. Destacamos a seguir duas respostas que elucidaram tal constatação: 
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Figura 97: Resposta de Amanda para área do círculo. 
 

 

 
Figura 98: Resposta de Alaô para área do círculo. 
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A estratégia utilizada por Amanda foi à contagem de toda superfície quadriculada 

ocupada pelo círculo. Ela não estabeleceu equivalência e conseqüentemente comparações 

entre as frações da unidade padrão (quadrado de 1 cm²).  

A resposta de Alaô apresenta uma hipótese de resolução mais sofisticada que a 

anterior, haja vista atentarmos para a distinção coerente, inclusive registrada na figura, 

distinguindo e discriminando unidades diferenciadas para mensuração: “Quadradinhos 

inteiros e quadradinhos quebrados.”. Identificada e quantificadas a distribuição das unidades 

de medidas, o procedimento que se segue foi à adição dos resultados. O aspecto qualitativo da 

análise realizada por Alaô não evoluiu para a adoção de uma unidade de medida que se 

compatibilizasse com a unidade padrão e os fragmentos, de modo que este retorna ao 

procedimento inicial também empregado por Amanda.  

Observamos que o raciocínio generalizante que condicionou significativamente as 

respostas equivocadas adotada pelo universo de alunos que adotaram tal resultado como 

resposta foi a impossibilidade desses operarem associando unidades menores a fim de 

estabelecer uma equivalência e conseqüentemente a comparação entre estas e a unidade 

padrão, quadrado unitário.  

A tabela que se segue, demonstra as estratégias de resolução para área do círculo 

na avaliação final:  

 

 

Estimativa  19 76% 
Substituição da fórmula 4 16% 

Branco 2 8% 
TOTAIS 25 100% 

Tabela 79: Estratégias de resolução para área do círculo. 
Fonte: A autora (2008). 

 

 

Conforme já explicitamos a estimativa foi à estratégia de resolução empregada por 

dezenove alunos (76%), a seguir diagnosticamos o emprego do processo formal para cálculo 

da área do círculo: quatro alunos (16%). 

A ênfase pela adoção da estratégia de estimativa ancorada na contagem do 

quadriculado reafirma que grande parte do universo de participantes da pesquisa ainda 

vivenciavam um nível de raciocínio dependente da reflexão empírica e conseguintemente 

manipulação de material físico, como o recurso da malha quadriculada. 
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Ressaltamos, entretanto, que o processo generalizante explorado na intervenção foi 

produto de uma série de atividades de manipulação e operações concretas em figuras de 

mesma área que foram desenhadas e transformadas em outras: círculo, hexágono, 

paralelogramo. Através do processo de transformação e comparação das áreas uma fórmula 

para cálculo de área foi deduzida.  

Apesar do caráter concreto e manipulativo explorado no processo de intervenção, 

atentamos para a necessidade de estabelecimento de relações com outros conhecimentos tais 

como: identificação de outras figuras, comparação entre suas áreas, o que pressupõe a 

existência de reversibilidade, bem como uso de um simbolismo matemático inerente a 

linguagem utilizada para sistematização do processo. Por sua natureza dedutiva esse exigiu 

um maior grau de abstração, no entanto, foi explorado através das atividades de ensinos e 

procedimentos que acionaram o conhecimento empírico do grupo. 

Detectamos, nesse caso específico, que a consolidação de tal aprendizagem 

demandava a continuidade das intervenções pedagógicas com o objetivo de superar os 

desafios cognitivos inerentes ao nível de abstração, o que concorreria conseqüentemente para 

ampliação do repertório de experiências significativas dos educandos envolvidos no processo 

de construção conceitual. 

 

 

5.6. QUESTÃO 6 

 

 

A sexta questão adotou como objetivo a realização do cálculo de volume 

empregando a conversão de medida de capacidade, ℓ=litro, para cm³ submúltiplo do m³ 

(metro cúbico). Definimos como critério para categorização em nível de compreensão 

relacional o domínio do conceito de medir por comparação, a resolução e o registro das 

operações fundamentais para o cálculo de volume, a conversão e notação adequada da 

respectiva unidade de medida.  

Os resultados para o cálculo de volume estão expostos na tabela apresentada a 

seguir: 
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Tabela 80: Cálculo de volume. 
Fonte; A autora (2008). 

 

 

Vinte (80%) alunos responderam corretamente à situação proposta. Foi-nos 

possível categorizar qualitativamente o nível de compreensão da turma ao analisarmos as 

estratégias de resolução e a finalização da resposta avaliando a notação dos resultados por 

extenso. 

A estratégia de resolução mais utilizada foi à multiplicação da unidade final 1.000 

cm³ pela quantidade de litros que encheria completamente a panela (3ℓ³). Dezessete alunos 

(68%) optaram por esse procedimento demonstrando empregarem maior abstração ao 

relacionarem conhecimentos conceituais e procedimentais a fim de adequar os dados do 

problema a operacionalização do cálculo  

Cinco alunos (20%) preferiram utilizar a soma de parcelas iguais, adicionando três 

vezes 1.000 cm³. Tais alunos demonstraram operarem em um nível mais dependente do 

raciocínio concreto. Apresentaremos a seguir duas respostas que ilustram aspectos 

qualitativos distintos inerentes a essa hipótese de resolução:  

 

 

Figura 99: Resposta de Wellington para cálculo de volume. 

 

 AVALIAÇÃO  
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

Correta  13 50% 21 84% 
Errada 1 4% 1 4% 
Branca 12 46% 3 12% 
Totais  26 100% 25 100% 
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Em sua resposta Wellington, interpretou de forma concreta e criativa aspectos 

significativos a resolução da situação problema. Ele teve o cuidado de ilustrar detalhadamente 

o princípio aditivo a fim de determinar a capacidade de armazenamento da panela em litros. 

Apesar da ausência dos cálculos, o aluno atribuiu corretamente o valor numérico equivalente 

aos cm³ para a capacidade da panela ancorando sua hipótese de resolução em um raciocínio 

totalmente empírico. A questão foi finalizada com o registro equivocado da unidade de 

medida e a omissão do expoente cúbico referente ao volume. 

 

 

 
Figura 100: Resposta de Micarla para cálculo de volume. 

 

 

A resposta de Micarla apresenta um avanço qualitativo em relação à anterior. A 

aluna dispensa o recurso da ilustração enquanto raciocínio de resolução adotando um 

simbolismo matemático elementar, mas eficaz, caracterizado pelo emprego de uma operação 

também concreta: adição de três parcelas iguais, estratégia que poderia ter sido substituída 

pela multiplicação o que teria demonstrado maior grau de abstração, agilidade e conseqüente 

sofisticação. 

Atentamos ainda que, apesar dessa utilizar-se do princípio aditivo para resolução 

da questão, ela organiza corretamente o cálculo deixando claro na resposta por extenso, a 

ideia de equivalência entre os três litros e 3.000 cm³. 
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Figura 101: Resposta de Adriana para cálculo de volume. 

 

 

Dentre as dezessete respostas que empregaram o princípio multiplicativo para 

resolverem a questão, treze alunos (52%) destacaram-se ao apresentar o resultado correto 

empregando a notação específica ao volume por isso foram categorizados no nível de 

compreensão relacional. A resposta abaixo ilustra uma resposta categorizada no nível de 

compreensão relacional: 

 

 

 
Figura 102: Resposta de Felipe para cálculo de volume. 

 

 

As outras oito respostas (32%) também consideradas corretas foram categorizadas 

no nível de compreensão instrumental. Diagnosticamos, entretanto nesse nível específico a 

emergência de três sub-níveis distintos inerentes ao dinâmico processo de aprendizagem: 
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• Três respostas (12%) equivocadas nas quais se empregavam unidades de 

medida específica à área.  

 

 

A resposta abaixo ilustra uma resposta no nível de compreensão instrumental. Nela 

Gustavo tentou fazer uso da multiplicação coerentemente para resolver a situação problema, 

no entanto, demonstrou fragilidade quanto à apropriação do algoritmo da multiplicação mais 

especificamente relacionado à compreensão do valor posicional dos algarismos explorados na 

questão. Além disso, verificamos dificuldades no registro das unidades de medidas 

específicas. 

 

 

Figura 103: Resposta de Gustavo para cálculo de volume. 
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• Uma resposta (4%) parcialmente incompleta que explicitou a natureza da 

unidade de medida, omitindo o expoente cúbico, portanto seu caráter 

tridimensional. 

• Cinco respostas (20%) desprovidas das unidades de medidas.  

 

 
Figura 104: Resposta de Alaô para cálculo de volume. 

 

 

Em sua resposta Alaô inicialmente fez uso do principio multiplicativo 

relacionando a capacidade da panela em litros. Conforme observamos, no segundo registro 

matemático o aluno parece fazer referência a nova informação explicitada, ou seja, a 

equivalência de um ℓ em cm. Ele multiplica 1.000cm referente a um litro, por 3.000cm 

capacidade de armazenamento da panela. O segundo dado parece demonstrar um saber já 

constatado, proveniente de uma dedução lógica. O segundo cálculo, portanto, na verdade 

assume um caráter comprovatório.  

Apesar da coerência da hipótese de raciocínio utilizado para resolução da questão, 

e da evidente autonomia intelectual demonstrada a partir da comprovação de suas 

constatações, Alaô não conseguiu estabelecer relação direta a fim de manipular e 

operacionalizar com as diferentes grandezas. Detectamos ainda a ausência de referências a 

unidades de medidas. 

Um aluno (04%) teve sua resposta categorizada como errada não estabelecendo 

nenhuma relação de pertinência entre os dados da situação problema e os procedimentos para 

resolução dos cálculos, propondo um resultado incoerente para o problema. 
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5.8 CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO FINAL 

 

 

Encerraremos essa parte, avaliando os resultados, possibilidades e limites deste 

instrumento, buscando estabelecer as relações e implicações dos resultados obtidos com a 

intervenção pedagógica realizada. 

A possibilidade de retornar à avaliação diagnóstica, agora com caráter de avaliação 

de aprendizagem, ou ainda como mais um instrumento de validação do módulo de ensino, 

permitiu-nos corroborar o crescimento e evolução da turma quanto à construção e 

consolidação dos conteúdos geométricos abordados no decorrer da intervenção didática. A 

investigação criteriosa das hipóteses de raciocínio, em especial, daquelas “categorizadas como 

erros”, por nós considerados como respostas inadequadas ou equivocadas, foram as que mais 

contribuíram, enriqueceram e elucidaram nossa trajetória na busca pela reconstituição dos 

processos mentais que emergem do conhecer. 

Em âmbito geral, detectamos o envolvimento e disponibilidade da turma ao 

deixarem-se desafiar pelas questões e lançarem-se a resolvê-las. Acreditamos que o acesso 

aos conhecimentos retomados pela avaliação aliada a uma intervenção didática que perseguiu 

uma abordagem de caráter instigante, interativa e construtiva, condicionou o perfil dos 

resultados obtidos, quanto aos índices de questões respondidas. Entendemos que o 

encaminhamento das atividades de ensino cuja ênfase fundamentou-se no trabalho 

cooperativo e na participação encorajou o grupo a expor-se independente da preocupação de 

terem suas respostas categorizadas como corretas ou erradas, o que reduziu 

consideravelmente o índice de respostas em branco em relação à avaliação inicial. 

Avaliamos como significativos os resultados obtidos nessa avaliação inerentes à 

apropriação de saberes relativos ao volume do bloco retangular e mensuração de áreas dos 

polígonos regulares. Estes conteúdos, próprios de séries anteriores, no entanto, não 

consolidados efetivamente pelo universo da amostra com base na avaliação diagnóstica. 

Quanto ao desempenho inerente aos conteúdos específicos ao 6° ano, a exemplo 

das propriedades da circunferência, diagnosticamos a evolução conceitual caracterizada pelo 

abandono de ideias em nível de pré-conceito. Tal crescimento também foi detectado em 

relação aos procedimentos de ilustrações e medições dessas figuras. 
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A mensuração da área do círculo através de uma fórmula deduzida com base em 

figuras de áreas equivalentes representou o maior desafio cognitivo ao grupo, que atingiu 

parcialmente os objetivos da intervenção. 

Dentre os vários limites desse trabalho, inicialmente destacaremos a tipologia 

diferenciada das questões que solicitavam, além do registro matemático, a ilustração de 

algumas situações, bem como a explicitação por extenso das estratégias de resolução e 

respostas obtidas, o que, em nosso entender, representou um novo desafio em termos de 

questões interdependentes. Além dos aspectos pontuados anteriormente, a extensão da 

atividade, em nossa avaliação, contribuiu para a dispersão da atenção e comprometimento da 

finalização especialmente das últimas questões. 

Ao adotarmos e perseguirmos um padrão provisório de excelência, representado 

aqui pelos critérios definidos como nível de compreensão relacional, fez-se necessário 

pontuarmos os aspectos que se constituíram em desafios à consolidação dos conceitos. 

Empregando a tipologia de Louro (2007), inicialmente elencamos dois obstáculos: os 

ontogênicos e os didáticos. 

Os obstáculos de origem ontogênicos relacionam-se ao desenvolvimento 

maturacional do aprendiz. Considerando a perspectiva teórico-metodologica da intervenção. 

Concebemos que a construção conceitual segue uma trajetória gradativa através da qual as 

operações concretas vão dando lugar ao pensamento simbólico caracterizado por abstrações. 

Nesse processo, as ideias iniciais, pré-conceitos vão se ampliando e revestindo-se de 

significados cada vez mais coerentes e complexos.  

Ao finalizarmos o processo interventivo e buscarmos a validação do módulo de 

ensino, confrontando a aprendizagem dos nossos colaboradores conforme os padrões 

estabelecidos, diagnosticamos, portanto, alunos imersos em diferentes etapas do processo de 

construção conceitual. Em determinadas situações, o desenvolvimento condicionado pelas 

operações concretas se constituiu momentaneamente em um forte obstáculo à apropriação de 

características conceituais mais elaboradas, levando-nos a repensar atividades que os 

desafiassem através de operações físicas a desenvolverem abstrações reflexionantes.  

Concebemos que o respeito ao processo de desenvolvimento natural dos sujeitos 

da pesquisa, em hipótese alguma, isenta o professor de pensar intervenções que promovam o 

avanço do desenvolvimento de seus educandos. Gostaríamos, por conseguinte, de ressaltar o 

aspecto subjetivo que consiste na coerência entre as intenções que deve permear as atividades 

de ensino e suas implicações práticas para a aprendizagem. Neste aspecto, a competência 
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profissional, enquanto corpo de saberes que oferecem suporte à prática profissional, a 

exemplo do domínio dos conhecimentos matemáticos, saberes psicológicos (processos 

relativos a construção do conhecimento) e didáticos (saberes relacionados as técnicas de 

ensino) entre outros, se constituem excelente aliado do professor a fim de minimizar situações 

de ensino que implicam em obstáculos didáticos à consolidação conceitual. 

Detectamos, nessa avaliação, um exemplo do que pode ser considerado como um 

obstáculo didático à compreensão: a configuração da circunferência sobre o quadriculado na 

figura 4, (impressa na atividade do aluno). Observamos que este recurso físico não induziu ao 

erro os alunos em processo avançado de compreensão. Eles estabeleceram coerentemente suas 

comparações e equivalências. No entanto, os alunos que portavam um nível inicial, portanto, 

inferior, deixaram-se influenciar por toda área de superfície ocupada pelo quadriculado, não 

adotando unidades comparativas menores, e posteriormente, indicando sua equivalência com 

a unidade inicial.  

As dificuldades de natureza procedimentais interferiram no alcance de uma 

aprendizagem mais ampla e conseqüentemente mais efetiva. Elas representaram um forte 

entrave ao alcance dos objetivos propostos.  

É importante ressaltar que, esta pesquisa foi realizada na série inicial do Ensino 

Fundamental, caracterizada pelo inicio de um novo ciclo, sendo relevante considerar que tais 

alunos trazem consigo uma experiência vivenciada ao longo de pelo menos cinco anos de 

formação. Tal formação deveria oferecer um suporte à construção de saberes e conceitos 

essenciais ao ingresso nesse ciclo e nas séries posteriores. No entanto, o resultado da 

avaliação diagnóstica e o desenvolvimento da intervenção pedagógica, permitiram-nos 

diagnosticar características de um modelo de formação tradicional, ainda bem presente no 

ensino atual. 

As fragilidades detectadas quanto à operacionalização de operações fundamentais, 

a falta de confiança e passividade demonstrada para lançar-se na busca por soluções originais, 

o uso inadequado da linguagem matemática a ausência da compreensão sobre essa, parecem 

sinalizar para a veiculação de um ensino mecânico, no qual, a repetição e cópia são 

enfatizados em detrimento ao julgamento, posicionamento e reflexão.  

A ausência de um enfoque reflexivo, caracterizado pelas várias possibilidades de 

hipóteses de raciocínio, inclusive as equivocadas, têm empobrecido o processo construtivo e 

minado a autoconfiança e autonomia intelectual dos educandos. Obtivemos respostas que 

explicitaram raciocínios coerentes ilustrados nesse trabalho, que nos permitiram acompanhar 
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e elucidar algumas questões relacionadas à aprendizagem, evolução e dificuldades inerentes a 

construção dos conceitos geométricos.  

Finalizando esta análise, não poderíamos omitir o aspecto temporal, critério 

fundamental ao trabalho do pesquisador. É sobre esta linha temporal e espaço real que são 

idealizadas as intenções de trabalho, formalizados os cronogramas, seleção de conteúdos e 

estratégias de trabalho a serem encaminhadas que poderão ou não se confirmar.  

Só o adentrar e a interferência na realidade concreta determinam os rumos a serem 

tomados. Esta trajetória por vezes, afasta-se da rota inicialmente planejada pelo pesquisador, 

que necessita então, adequar seu planejamento e sua pesquisa ao espaço temporal a este 

concedido. Na ânsia de atender às demandas reais, suprir as necessidades pré-requisitos ao 

bom andamento do trabalho, e encaminhar as atividades de forma a respeitar o tempo e 

desenvolvimento dos educandos, algumas atividades foram re-planejadas a fim de 

priorizarmos os aspectos essenciais da pesquisa. 

Sem dúvida, uma das mais ricas lições por nós aprendida na busca pela 

compreensão do saber é que, a realidade é dinâmica e sempre nos confrontará a repensar 

nossas certezas, que serão sempre provisórias como os níveis de conhecimentos e categorias 

de respostas. Afinal, estaremos sempre em processo de construção, reconstrução e, por vezes, 

somos obrigados a abrir mão de verdades concretas para apegar-nos a hipóteses mais 

consistentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

[...] para ensinar, 
 para conhecer,  

para intervir,  
que me faz entender a prática educativa  

como um exercício constante  
em favor da produção e do desenvolvimento  

da autonomia de educadores e educandos.  
Como prática estritamente humana  

jamais pude entender  
a educação como uma experiência fria, sem alma, 

 em que os sentimentos e as emoções,  
os desejos, os sonhos  

devessem ser reprimidos  
por uma espécie de ditadura reacionalista.  

Nem tampouco  
jamais compreendi a prática educativa  

como uma experiência que faltasse o rigor  
em que se gera a necessária disciplina intelectual. 

(Freire, 2000) 
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Finalizamos este trabalho, avaliando os resultados e implicações desta pesquisa. 

Adotamos como objetivo geral a elaboração e aplicação de um módulo de ensino no 6° ano do 

Ensino Fundamental, com fases de avaliação para validação, contemplando os conceitos de 

Volume e Área de Superfície, aplicados ao Paralelepípedo Retângulo e Área do Círculo, 

considerando seus pré-requisitos. 

Nosso primeiro objetivo foi atingido, possibilitando assim, a realização da 

intervenção pedagógica que foi sistematizada em três momentos específicos que serão 

resumidamente avaliados a seguir: 

Na avaliação diagnóstica, detectamos a ausência e distorção entre os conceitos de 

volume e área. O desenho, ou representação de figuras tridimensionais se constituía em um 

desafio, haja vista, o emprego significativo de ilustrações planas a fim de representarem 

caixas retangulares. 

As respostas obtidas em relação à identificação e nomeação da circunferência e 

suas propriedades apresentaram nível predominantemente pré-conceitual. Habilidades 

procedimentais relacionadas à mensuração do raio e diâmetro da circunferência apresentaram 

resultados discretamente superiores em relação às questões anteriores. 

Os resultados em geral, sinalizaram para as limitações do grupo quanto à ausência 

de conteúdos matemáticos e geométricos pré-requisitos.  

A intervenção pedagógica, que teve a duração de dois meses, envolveu a aplicação 

do módulo de ensino. As situações de ensino e atividades propostas utilizaram como 

referência a concepção construtivista de aprendizagem, adotando ainda como pressuposto a 

teoria de desenvolvimento de Jean Piaget. Tais teorias permitiram-nos caracterizar o momento 

vivenciado pelos sujeitos da pesquisa na trajetória do processo de aprendizagem, 

instrumentalizando-nos a propor situações de desafios a partir do uso, manipulação e 

construção de recursos físicos, interação e levantamento de hipóteses potencializarmos o 

processo das intervenções didáticas para o alcance dos nossos objetivos.  

As contribuições de Richard Skemp (1980) também integraram o nosso referencial 

teórico-metodológico em relação à análise e categorização das respostas dos sujeitos da 

pesquisa em dois níveis de compreensão: a compreensão instrumental e a compreensão 

relacional. Tais níveis, segundo Skemp, determinam a abrangência e complexidade dos 

conceitos matemáticos adquiridos. 

Elencamos como objetivos atitudinais da pesquisa: A exposição das hipóteses de 

raciocínio, considerações, contribuições e possíveis dúvidas com espontaneidade durante as 
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situações de aprendizagem. Demonstrar atitudes de colaboração e interatividade nas 

situações de atividades desenvolvidas nos grupos de trabalho. Tais objetivos foram 

alcançados gradualmente no decorrer da pesquisa. A participação nas atividades foi aspecto 

verificado em âmbito quantitativo, na queda da categoria das respostas em branco nas 

atividades e inclusive na avaliação final. A maior participação e exposição de ideias 

implicaram na possibilidade de explorarmos as hipóteses equivocadas dos participantes da 

pesquisa inerentes a trajetória da construção conceitual.  

No contexto dos conteúdos procedimentais, elencamos algumas habilidades que 

instrumentalizariam os sujeitos da pesquisa na aquisição e aplicação efetiva dos conceitos 

geométricos: Interpretar coerentemente as situações problemas propostas empregando 

estratégias diversificadas, criativas e coerentes de resolução; Ampliar o emprego dos 

procedimentos e linguagem matemática adequada às situações propostas; Desenvolver 

procedimentos de mensuração (informal e formal) e desenho, utilizando instrumentos como: 

régua, esquadro, transferidor e compasso; Representar figuras bi-dimensionais e 

tridimensionais coerentemente. 

Detectamos o crescimento da turma quanto à emergência de hipóteses variadas de 

resolução categorizadas nos dois níveis de compreensão, predominando o nível de 

compreensão instrumental, em relação ao emprego de procedimentos e linguagem matemática 

a depender do nível de complexidade e abordagem das atividades de ensino. 

O aperfeiçoamento do procedimento de mensuração e uso da régua foi aspecto 

notável, assim como o desenvolvimento da habilidade do desenho do grupo, que passou a 

fazer melhores representações das figuras tridimensionais. Essa habilidade também foi 

adquirida e ampliada quanto ao traçado da circunferência, empregando o transferidor. 

Quanto à aquisição e ampliação dos conhecimentos de ordem conceituais, 

destacamos os seguintes objetivos: Construir o conceito de volume do bloco retangular; 

Sistematizar a compreensão do processo geral Volume do bloco retangular é igual à área da 

base vezes a medida da altura, representado simbolicamente, para o cálculo do volume desta 

figura espacial.  

Esse conceito foi gradativamente trabalhado em nível de construção e, 

posteriormente, de forma contextualizada, demandando, nessa situação, um maior grau de 

apreensão conceitual e autonomia. Tomando como referência as diversas atividades 

desenvolvidas e o desempenho do grupo, podemos afirmar que, aproximadamente, trinta por 
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cento da turma atingiu o nível de compreensão relacional e metade do grupo apresentou 

conhecimentos relativos ao nível instrumental para o conceito de volume. 

Em relação ao conceito de área, objetivamos que, ao final da intervenção os alunos 

estivessem aptos à: Calcular a área de superfície do bloco retangular por medição direta; 

Generalizar um processo, representado simbolicamente, para o cálculo da área de superfície 

do bloco retangular. (Área de superfície=2(área A+área B+área C), sendo A, B e C 3 faces 

distintas do bloco.). Diagnosticamos índices significativos de aprendizagem desse conceito, 

em geral vinte e cinco por cento dos alunos apresentaram nível relacional de compreensão e 

mais da metade da turma compreensão instrumental para a mensuração da área. 

Nossa intervenção foi finalizada com a abordagem da área do círculo. Para tal, 

esperávamos que, ao final da intervenção, os alunos fossem capazes de: Medir a área do 

círculo por processos de aproximação; Expressar simbolicamente a área do círculo através 

de um processo dedutivo, tendo como referência a área de um paralelogramo de área 

equivalente à do hexágono regular inscrito no círculo. 

Este conteúdo apresentou o maior comprometimento em termos de alcance dos 

objetivos em função da complexidade conceitual, e do pouco tempo restante da pesquisa. 

Contudo, trinta por cento do grupo demonstrou compreensão instrumental para o assunto, o 

que consideramos razoável. 

A finalização da intervenção pedagógica culminou com a aplicação da avaliação 

final. Através desta, atestamos que, aproximadamente, metade da turma atingiu o nível de 

compreensão relacional para o cálculo do volume do bloco retangular e um terço dos 

educandos apresentou compreensão instrumental para esse conteúdo. 

Quanto ao conceito de área do retângulo, mais da metade do grupo demonstraram 

deter o nível de compreensão instrumental e quarenta por cento demonstraram portar o nível 

de compreensão relacional.  

Avaliados quanto à capacidade de conservação de volume quarenta e quatro por 

cento das respostas foram categorizadas em nível de instrumental e dezesseis em 

compreensão relacional. 

Quarenta por cento da turma demonstrou ter atingido o nível de compreensão 

instrumental quanto à mensuração da área do círculo.  

Os resultados obtidos confirmaram a aquisição e ampliação dos conhecimentos 

geométricos, corroborando o alcance dos dois níveis de compreensão conceitual em contextos 

e proporções variadas. Confirmando-se, dessa forma, uma contribuição efetiva na 
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aprendizagem também nos âmbitos atitudinais e procedimentais dos alunos participantes da 

pesquisa apesar dos limites inerentes a esse estudo e condições reais da intervenção.  

As contribuições advindas da lógica ocultada pelos erros, geralmente ignorada nos 

processos de ensino e de aprendizagem, contribuíram com a análise, enriquecendo sem 

dúvida, a compreensão de determinadas hipóteses equivocadas dos sujeitos da pesquisa, 

apontando os conflitos a serem trabalhados e esclarecidos na dinâmica das intervenções.  

Em geral, os resultados da pesquisa confirmaram a tese de que um 

encaminhamento didático reflexivo e direcionado à construção conceitual favoreceu a 

consolidação do processo de aprendizagem geométrica, tornado-a mais significativa ao 

aprendiz. Um pré-requisito a esta prática docente refere-se ao conhecimento inerente à 

aquisição e evolução dos processos de construção e ampliação conceitual, potencialidades e 

limites advindos do desenvolvimento mental dos seres humanos.  

Ao optarmos por uma avaliação processual e contínua, adotando as categorias de 

compreensão relacional ou instrumental como critério avaliativo, nossa intenção e desafio 

constituíram-se em propor intervenções significativas e desafiadoras que contribuíssem com o 

ajuste e consolidação das hipóteses de raciocínio consistentes e coerentes e conseqüentemente 

com a evolução da construção conceitual. 

Aliás, esta proposta avaliativa se constitui em um dos limites deste trabalho. O 

processo de análise e avaliação das respostas dos alunos utilizada nesta pesquisa pode 

constituir-se em um desafio ao contexto e condições de trabalho de professores que lecionam 

em várias turmas a uma quantidade numerosa de alunos.  

Além das condições de trabalho, a fundamentação teórica do docente se constitui 

elemento essencial e consequentemente outro aspecto limitante da adoção dessa metodologia 

avaliativa em sala de aula. O diagnóstico cauteloso dos níveis de compreensão dos educandos 

através da coerente aplicação da teoria de Skemp constitui-se, na ação inicial, seguido do 

planejamento de intervenções significativas a fim de contribuírem efetivamente com o 

processo de aprendizagem do grupo. 

Acreditamos que este trabalho possa contribuir levantando reflexões acerca dos 

processos do conhecer, preocupação que permeou todas as etapas desta pesquisa: O que 

nossos colaboradores já sabem sobre este assunto? De que forma deveremos abordar tal 

saber de modo a mobilizar o que os aprendizes já conhecem? O que queremos acrescentar 

aos esquemas existentes? Que tipo de atividade poderá envolver significativamente o 
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processo de abstração e reflexão de nossos aprendizes? Em quais situações poderíamos 

relacionar este conhecimento a outras situações, vivencias e experiências?  

Os resultados desta pesquisa instigam-nos a refletir e conjecturar: O que poderia 

ser feito, ou reformulado a fim de suprir as demandas levantadas por esta pesquisa? Que 

resultados seriam obtidos se aplicado a outro grupo? Que outras atividades contribuiriam 

para o aprofundamento e consolidação do conceito de área do círculo? Que outras 

contribuições poderiam ser formuladas a fim de atender aos procedimentos matemáticos 

voltados ao exercício efetivo do pensamento matemático e operações fundamentais, 

conteúdos pré-requisitos inerentes as séries iniciais de geometria no Ensino Fundamental? 

Estas e muitas outras questões se levantam de modo a entendermos que, no 

contexto da pesquisa educacional, dispomos de muitos questionamentos o que demandariam 

muitas outras pesquisas com suas possíveis contribuições para a Educação Matemática. 
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