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Resumo em português

O principal objetivo da nossa investigação consistiu na elaboração de uma Unidade Didática à
luz da Teoria dos Conceitos Nucleares, que contribuísse para a melhoria do processo ensinoaprendizagem da Geometria.
A organização da estrutura cognitiva dos alunos, bem como as relações que nela se
estabelecem entre os conceitos, assumem um papel fundamental na transmissão e aquisição do
conhecimento. Se partirmos da conceção que o conhecimento se organiza em forma de rede e que
há conceitos que nela se destacam, por conseguinte, é a partir deles que se deve desenvolver e
elaborar todo o processo de ensino. Esta é a ideia principal que apresenta a Teoria dos Conceitos
Nucleares e partindo-se da análise dos seus pressupostos, provou-se a aplicação dos mesmos no
processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de modificá-lo e analisar os seus efeitos.
Mediante uma combinação de técnicas qualitativas e quantitativas, obteve-se uma rede de
referência que refletisse a estrutura cognitiva dos alunos participantes e, com base nos conceitos que
nessa rede se destacaram, elaborou-se uma Unidade Didática. Estabeleceu-se um procedimento para
a sua aplicação em diferentes localidades e após, a sua aplicação, compararam-se os resultados dos
grupos experimental e controlo, em cada uma delas. A avaliação do processo de aprendizagem
esteve direcionada não só para os resultados escolares, mas também englobou a análise das
modificações na estrutura cognitiva dos alunos.
Os resultados obtidos nesta investigação corroboram com a Teoria dos Conceitos Nucleares
e mostram como se podem melhorar os resultados escolares e monitorizar as alterações produzidas
na estrutura cognitiva dos alunos, mediante a aplicação de uma Unidade Didática baseada nos seus
pressupostos.
Com este trabalho, mostrou-se a importância da elaboração de uma unidade didática na
prática de docente e no próprio sucesso educativo dos alunos. Colocou-se em relevo que o professor
e o aluno devem ser coprotagonistas do processo de ensino aprendizagem.
Os resultados obtidos nesta investigação reforçaram a principal ideia da teoria e
comprovaram que uma unidade didática, nesta nova ideologia, conduz a melhores resultados
escolares e provoca alterações nas estruturas cognitivas no aluno.
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Resumen en español
El principal objetivo de nuestra investigación fue el desarrollo de una Unidad Didáctica
basada en la Teoría de los Conceptos Nucleares, que contribuyera a la mejora de la enseñanzaaprendizaje de la Geometría.
La organización de la estructura cognitiva de los alumnos, así como las relaciones entre los
conceptos establecidos en la misma, asumen un papel clave en la transmisión y adquisición del
conocimiento. Si partimos de la concepción de que el conocimiento se organiza en forma de red y
que hay conceptos que destacan en ella, es a partir de estos conceptos de los que se debe desarrollar
y elaborar todo el proceso de enseñanza. Ésta es la idea principal que presenta la Teoría de los
Conceptos Nucleares. Partiendo del análisis de las propuestas de esta teoría, se probó su aplicación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objeto de modificar ese proceso y analizar sus
efectos.
Mediante una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, se obtuvo una red de
referencia que reflejase la estructura cognitiva de los alumnos participantes y, con base en los
conceptos destacados en esta red, se elaboró una Unidad Didáctica. Se estableció un procedimiento
para su aplicación en diferentes localidades y tras su aplicación se compararon los resultados de los
grupos, experimental y control, en cada una de ellas. La evaluación del proceso de aprendizaje estuvo
dirigida no sólo a los resultados escolares, sino que también incluyó el análisis de los cambios en la
estructura cognitiva de los alumnos.
Los resultados obtenidos en esta investigación corroboran la Teoría de los Conceptos
Nucleares y muestran cómo se pueden mejorar los resultados escolares y monitorizar los cambios
producidos en la estructura cognitiva de los alumnos tras la aplicación de una Unidad Didáctica
basada en sus propuestas.
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Summary
The main purpose of our investigation consists in the development of a teaching unit in the
light of the Theory of the Nuclear Concepts that would contribute to an improvement of the
teaching-learning process of Geometry.
The organization of the students’ cognitive structure, as well as the relations that through it
are established between the concepts, assume a significant role in the transmission and acquisition of
knowledge. If we assume that this knowledge is organized in the form of a network and that there
are concepts that are in it emphasized, it is, therefore, from these concepts that the whole process
should be developed. This the main idea that the Theory of Nuclear Concepts presents, and based on
the analysis of its assumptions, the application of these in the teaching-learning process has been
proved, with the goal of modifying and analyzing its effects.
By means of a combination of qualitative and quantitative techniques, one obtained a
reference network that would reflect the participating students’ cognitive structure and, based on
the concepts that stood out in that network, a teaching unit was developed.
One has established a procedure for its application in different places/cities and after its
application, the results of the groups of students have been compared, on what concerns the
experimental group and the control group, in each one of them. The evaluation of the learning
process was not only directed to the school results, but it has also included the analysis of the
modifications in the students’ cognitive structure.
The results obtained in this research have endorsed the Theory of the Nuclear Concepts and
show how the school results can be improved and how to monitor the alterations produced in the
students’ cognitive structure, by means of the application of a Teaching Unit based on its
assumptions.
With this project one has shown the importance of the developing of a teaching unit in the
teaching practice and in the students’ educational success itself. It was highlighted that both the
teacher and the student should share the central role in the teaching-learning process.
The results obtained in this research have reinforced the main idea of the theory and have
proved that a teaching unit, based on this new ideology, leads to better school results and causes
changes in the student’s cognitive structures.
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RESUMEN AMPLIO EN CASTELLANO
INTRODUCIÓN
En la presente investigación partimos de los presupuestos de la Teoría de los Conceptos
Nucleares y pretendemos aportar mejoras en la enseñanza y en los propios resultados escolares. La
Teoría de los Conceptos Nucleares ha profundizado en diversos aspectos relacionados con la
estructura cognitiva de los alumnos, pero aún no se había hecho un estudio sobre cómo organizar las
Unidades Didácticas que sirven de soporte a la práctica educativa. En este sentido quisimos elaborar
una Unidad Didáctica, basada en esta teoría que innovase todo el proceso usual de elaboración,
implementación y, al mismo tiempo pudiera detectar las alteraciones producidas en la estructura
cognitiva de los alumnos.
La Matemática, a lo largo del tiempo ha obtenido resultados escolares poco satisfactorios,
tanto en Portugal como en España, como se puede comprobar en diversos estudios realizados a
nivel internacional. La Geometría es una parte de la Matemática que a veces ha sido olvidada ó
pasada por alto, pero hoy en día está reconocido que desempeña un papel fundamental en el
currículo y en la formación de los alumnos. Aunque no exista un consenso internacional de su
abordaje, se reconoce que posee características muy importantes para la formación del pensamiento
lógico-deductivo.
Pensamos que es fundamental investigar acerca de nuevos abordajes metodológicos que
conduzcan a mejores resultados. Creemos que es muy importante mejorar el proceso de adquisición
y comprensión del conocimiento de los conceptos geométricos, por tanto la elección de nuestro
tema ha sido condicionada por la convicción que tenemos acerca de la importancia de la Geometría
en la formación de los alumnos.
La Teoría de los Conceptos Nucleares (TNC) aporta una visión innovadora sobre el proceso de
aprendizaje del alumno. Para ella, la organización del conocimiento se concibe “de forma geográfica”
y partiendo de los Conceptos Nucleares (Casas y Luengo, 2004b). Estos conceptos pueden ser los
propios conceptos matemáticos, conceptos generales e incluso ejemplos asociados a los mismos. El
énfasis de esta teoría se pone en las relaciones o asociaciones que el individuo efectúa entre dichos
conceptos.
Se parte de la concepción de que la estructura cognitiva de los alumnos se organiza en forma
de red, estando condicionada por las asociaciones y similitudes entre los conceptos. En esta red
existen conceptos que se destacan, por poseer un mayor número de enlaces, que son los llamados
conceptos nucleares. Esta red puede ser obtenida recurriendo a técnicas apropiadas que se explican
en nuestra investigación y por medio de los correspondientes programas informáticos que permiten
la recogida de los datos, la gestión de los mismos, y la representación gráfica.
De este modo, en nuestro estudio consideramos pertinente la elaboración de una Unidad
Didáctica que tomase como punto de partida la estructura cognitiva de los alumnos, se basase en la
Teoría de los Conceptos Nucleares, aportara mejoras a todo el proceso y sobre todo a los resultados
escolares. Para la elaboración de una Unidad Didáctica con estos presupuestos necesita de la
obtención de una red de referencia. Por consiguiente, la evaluación de la Unidad Didáctica no solo se
centra en los aprendizajes de los alumnos sino también en la comparación de los cambios producidos
en las estructuras cognitivas de los alumnos respecto a esa red de referencia.
Llamaremos a esta nueva Unidad Didáctica “Unidad Didáctica TNC”, mientras que
llamaremos “Unidad Didáctica USUAL” a la que sea desarrollada en la forma habitual.
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control.

Del mismo modo, llamaremos “Grupo TNC” al grupo experimental y “Grupo USUAL” al grupo

Al largo de nuestro trabajo pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
1. Diseñar una Unidad Didáctica basada en las ideas de la TNC en la enseñanza de la Geometría;
1.1. Identificar las principales diferencias entre una Unidad Didáctica TNC y una Unidad
Didáctica USUAL;
1.2. Seleccionar materiales adecuados;
1.3. Establecer una secuencia de enseñanza TNC;
1.4. Establecer criterios de evaluación de los aprendizajes en términos de TNC;
2. Analizar las variaciones de las estructuras cognitivas dos alumnos y los resultados escolares, como
producto de la aplicación de una Unidad Didáctica basada en la TNC, durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
2.1. Estudiar las relaciones entre los conceptos de los alumnos antes y después de la aplicación
de la Unidad Didáctica, en los grupos TNC y USUAL.
2.2. Estudiar el índice de coherencia en las redes dos alumnos antes y después de la aplicación
de la Unidad Didáctica TNC, y las relaciones de ese mismo grupo frente al grupo USUAL.
2.3. Estudiar el índice de complejidad de las redes de los alumnos antes y después de la
aplicación de la Unidad Didáctica, en los grupos TNC y USUAL.
2.4. Estudiar a similitud con la red de referencia de las redes de los alumnos antes y después
de la aplicación de la Unidad Didáctica, en los grupos TNC y USUAL.
2.5. Comparar los resultados escolares de los alumnos sometidos a la metodología TNC antes y
después de la aplicación de la Unidad Didáctica y frente al grupo USUAL.
MARCO TEÓRICO
Hacemos un recorrido por los temas más relevantes relacionados con nuestro problema. De
un modo más específico hemos tratado la Ciencia Cognitiva, abordado la construcción del
conocimiento, destacando algunas teorías sobre el aprendizaje y el proceso de adquisición y
representación de la estructura cognitiva. Hemos dado un especial énfasis a la Teoría de los
Conceptos Nucleares y hemos hecho una revisión sobre la Educación Matemática y la Geometría.
En lo que concierne a la Ciencia Cognitiva “ofrece fundamentos teóricos que ayudan en la
representación, descripción y estudio de los procesos de adquisición y transmisión del conocimiento,
mediante concepciones, métodos y herramientas específicas. Éstas son potentes formas de
obtención de la información relevante sobre la comprensión de los fenómenos educativos”
(Godinho, 2007, p.60)
La Ciencia Cognitiva se ocupa de las estructuras mentales y del proceso de comprensión y
asimilación de los conceptos durante el proceso de aprendizaje. En este sentido esta ciencia tiene un
papel importante en lo que respecta al aprendizaje y didáctica de la matemática. Por consiguiente,
ésta ha aportado contribuciones importantes en la comprensión e representación de la estructura
cognitiva, tanto a nivel teórico como práctico. La TCN aporta fundamentos teóricos que permiten
comprender muchos fenómenos aliados a la transmisión del conocimiento con el auxilio de técnicas
apropiadas. Podemos referir que las principales ciencias que integran la Ciencia Cognitiva son la
Psicología, la Biología y la Inteligencia Artificial.
La Ciencia Cognitiva engloba una enorme variedad de áreas e de intereses. Las disciplinas que
la integran sufren una constante evolución, tanto a nivel de los fundamentos teóricos, como a nivel
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de metodologías y de técnicas asociadas a su investigación, por tanto es difícil establecer una
definición única para la Ciencia Cognitiva.
Jonassen, Beissner e Yacci (1993) defienden que las concepciones del aprendizaje se basan
en los principios de la Psicología Cognitiva, conciben el aprendizaje como una reorganización de ideas
en la memoria semántica. Estas ideas son frecuentemente referidas como esquemas y van a servir
de base a la TCN.
En Pedagogía de la Educación estos estudios tienen un enorme interés, sobre todo en lo que
concierne al modo en que se procesa el aprendizaje, el conocimiento y su representación y, en
esencia, sobre cómo se generan los procesos de adquisición y transmisión del conocimiento. Por otro
lado, es importante no descuidar los factores que influyen en el rendimiento del sistema cognitivo,
evidenciando que en el momento de resolver una tarea cada individuo está sometido a diversos
factores personales, culturales, sociales, así como dependientes del tipo de información recibida.
La Inteligencia Artificial, por medio de procedimientos directos o indirectos consigue imitar la
conducta humana, lo que sólo es posible por el desarrollo de técnicas de representación y
adquisición del conocimiento.
La adquisición de un nuevo conocimiento es condicionado por factores externos, que son
impulsados por el entorno del sujeto y, al mismo tiempo, por factores internos que son las
representaciones previas existentes en la estructura cognitiva. Según Casas y Luengo (2004b) el nivel
de conocimiento sobre el proceso de la acomodación de un nuevo conocimiento en la estructura
cognitiva del alumno condiciona el éxito en la práctica educativa. El aprendizaje, según estos
autores, es entendido como una reorganización de la estructura cognitiva del alumno.
Existen diversos métodos que permiten la obtención de datos sobre la estructura cognitiva
del sujeto, sobre el modo cómo los conceptos se organizan al nivel de la memoria (Casas y Luengo,
2002). Con respecto a los métodos de explicitación de la proximidad conceptual hemos estudiado
sobre todo los siguientes:
•
•
•
•

La asociación de palabras
Pruebas verbales
Establecimiento por parte del sujeto
Pontuación de la similitud entre los conceptos.

La representación y la evaluación de los datos obtenidos por cada una de las categorias
anteriores pueden hacerse mediante la representación gráfica y el análisis que nos proporcionan
programas especializados como KNOT o GOLUCA (Godinho, Casas y Luengo, 2003b). En todo caso
los resultados son valores numéricos, que podemos tratar también mediante técnicas estadísticas,
que aportan informacíón adicional muy relevante.
En el seno de la Ciencia Cognitiva y dependiendo del tipo de analisis que se pretenda se
recurre a técnicas de analisis y representación del conocimiento, que a lo largo de los tiempos, han
adquirido gran relevancia. Existen diversas clasificaciones de los procedimientos y tecnicas de
observación, analisis y representación del conocimiento (Jonassen, Beissner y Yacci, 1993; Gonzalvo,
Cañas y Bajo, 1994; Cooke, Salas, Canno- Bowers y Stout, 2000; Gilar, 2003; Carvalho, J., Luengo, R.,
Casas, L. y Mendoza, M., 2012).
La generalidad de las técnicas se basa en los datos de similitud, o sea, de proximidad
semántica entre los conceptos. Estos métodos requieren la identificación del conjunto de conceptos
que se relacionan en un determinado dominio del conocimiento. A partir de ellos, el proceso de
representación, de un modo general, procura reflejar el conocimiento estructural de alumno y, al
mismo tiempo, trata de representar las estructuras básicas y las relaciones entre conceptos. De un
modo más detallado, hemos estudiado la representación y el análisis de la estructura cognitiva,
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haciendo la comparación entre las técnicas de construcción de los mapas conceptuales y la técnica
de redes Asociativas Pathfinder.
Los Mapas Conceptuales son representaciones gráficas que resultan de valores que
caracterizan las distancias semánticas entre los conceptos. Podemos afirmar que se encuadran en la
tipología de las técnicas que solicitan al alumno la disposición organizada de un conjunto de
conceptos (que le sean cedidos, ó que el alumno seleccione de una determinada área del
conocimiento), relacionando eses conceptos y describiendo ó clasificando la naturaleza conceptual
de las relaciones.
Los Mapas Conceptuales tienen como objetivo la representación de las relaciones
significativas entre los conceptos en modo de proposición (Novak y Gowin, 1984). Por su parte, una
proposición se compone de dos o más términos conceptuales unidos por palabras de enlace
constituyendo una Unidad Semántica. Un mapa conceptual tiene como finalidad destacar un
conjunto de significados conceptuales. (Carvalho; Maio; Ramos y Espadeiro, 2009).
Para el docente, los mapas conceptuales pueden servir de auxiliar en la planificación del
proceso de enseñanza, o sea, permiten discriminar caminos y organizar significados, negociar con los
alumnos, dictando tareas, estrategias y descubriendo nuevas relaciones conceptuales. Esta técnica
permite también la evaluación del estado previo de los conocimientos en una determinada área del
conocimiento.
El mapa conceptual puede ser usado como una herramienta de organización, interrogación,
categorización, descripción y ejemplificación de los contenidos, con un alto nivel de visualización.
La técnica de Redes Asociativas Pathfinder (Pathfinder Networks o solamente PFNets) fue
desarrollada por Roger Schvaneveldt (1990) y permite elaborar representaciones de las relaciones
entre los conceptos y proporcionar información sobre la estructura cognitiva dos alumnos.
Esta técnica permite representar los datos obtenidos de un modo gráfico, recurriendo a un
procedimiento automático, por medio de un programa informático. (Casas y Luengo, 1999, 2004a)
La representación parte de la puntuación numérica trasmitida por la similitud ó diferencia
entre los conceptos percibidos por el sujeto, de modo que estos conceptos semánticamente más
próximos son representados más cerca en el espacio o más lejos en caso contrario. (Casas y Luengo,
1999, 2004a; Carvalho, Ramos, Casas y Luengo, 2010).
Las Redes Asociativas Pathfinder (RAP) son representaciones gráficas en forma de grafos, en
los que los conceptos son presentados como nodos ó vértices en las relaciones entre ellos, como
segmentos de recta, de longitud variable, en función del peso atribuido a su proximidad semántica
(Schvaneveldt., Durso, y Dearholt, 1985, Schvaneveldt, 1990).
En la figura siguiente podemos observar un ejemplo de una RAP, relacionada con el conocimiento de
los seres vivos:
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Fig.11.1 . Ejemplo de una Red Asociativa Pathfinder

Los valores de proximidad o de similitud entre los conceptos son organizados y almacenados
en una matriz mediante el algoritmo Pathfinder. Se calculan los caminos más cercanos entre los
conceptos y se seleccionan sólo los enlaces con una longitud mínima entre los conceptos. Por
consiguiente, sólo se representan en el gráfico las relaciones más fuertes.
La regla para la selección de un enlace que incorpore la estructura resultante de la red,
consiste en la no existencia de un camino indirecto que pase por otros nudos, cuya suma de pesos
tenga un valor menor que el camino directo entre dos conceptos. La red resultante será la
representación de todos los conceptos y enlaces más fuertes establecidos entre ellos, estando
obligatoriamente todos los conceptos conectados a esa red.
Las RAP usadas adecuadamente constituyen un método simple, rápido y eficaz para la
identificación de los Conceptos Nucleares, en torno a los cuales, se estructura el conocimiento.
Permiten la exploración y la detección de la evolución de las redes de conocimiento de los alumnos
después de una nueva situación de enseñanza y aprendizaje.
En nuestro trabajo recurrimos a esta técnica, utilizando el programa GOLUCA, aprovechando
sus potencialidades y hacemos un estudio de diversas características específicas de las redes, como
por ejemplo el estudio de la coherencia y de la complejidad.
El modo como se desarrolla la adquisición del conocimiento ha merecido una especial
atención, al largo de los tiempos, por parte de los investigadores. El estudio de los procesos,
organización e representación del conocimiento de la estructura cognitiva puede llevar a progresos
en la enseñanza y el aprendizaje. En nuestro trabajo no nos interesa hacer un abordaje exhaustivo de
todas las corrientes y ideologías en el campo del aprendizaje, pero si incidir en las más recientes, que
sirven de soporte a los presupuestos de los aprendizajes en un contexto escolar, tanto en los
procesos de enseñanza-aprendizaje de conceptos construidos a partir de experiencias y de
conocimientos anteriores, como del ambiente escolar.
De un modo particular, hemos destacado la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel
(Ausubel, 1968; Ausubel, Novak y Hanesian, 1983), la teoría sobre la educación de Novak y el modelo
de enseñanza-aprendizaje de Gowin (Novak y Gowin, 1984). Hemos destacado también la Teoría de
los Conceptos Nucleares (Casas, 2002; Casas y Luengo,2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2005; Arias,
2007; Antunes, 2010; Carvalho, 2011) por ser aquella que tiene un mayor impacto en nuestra
investigación, pues constituye buena parte de su Marco Teórico.
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La Teoría de los Conceptos Nucleares basa parte de sus presupuestos teóricos en las teorías
ya existentes, como la teoría de Piaget, Ausubel (Ausubel, 1968; Ausubel, Novak e Hanesian, 1983;
Novak y Gowin 1984), pero esta nueva teoría aporta modificaciones importantes y innovadoras en
esta área del conocimiento.
De un modo particular, su abordaje permite, en la línea de ideas de Piaget, un análisis
detallado de los fenómenos que condicionan a adquisición de los conocimientos, tal como la
acomodación referida por dicho autor.
En lo que respecta a la teoría de Ausubel (1963), se aportan considerables modificaciones
basadas en la práctica. Por un lado, se cree que la complejidad de las redes de los alumnos
disminuyen con el aumento de da edad. Esto implica que la estructura cognitiva del alumno a lo
largo del tiempo se vuelven más simples e no más complejas, como cabría esperar. Por su parte, los
nudos con más enlaces no son necesariamente los más generales, o más inclusivos, de acuerdo con
la teoría de Aprendizaje verbal significativa de Ausubel (1963) e Novak (1977), sino que pueden ser
de un nivel inferior. La organización cognitiva de los alumnos no se explica con estas teorías, pues su
estructura no siempre se organiza en torno de los conceptos más abstractos, sino que a veces se
organiza más bien en torno a ejemplos concretos.
La Teoría de los Conceptos Nucleares emerge de la Ciencia Cognitiva (Neisser, 1976)
centrándose en los fundamentos teóricos relativos a la organización del conocimiento humano. En
sus primeros estudios Luengo y Casas (2004b) pensaron que haciendo uso de técnicas propias de la
Inteligencia Artificial, tales como las Redes Asociativas Pathfinder, podrían describir, representar y
estudiar los procesos mentales relacionados con la adquisición de un concepto matemático y su
evolución a lo largo del desarrollo cognitivo de alumno. Esto les permitiría modelizar los procesos y
buscar explicaciones de los fenómenos que aparecen, predecir su evolución e incluso proponer
sugerencias de intervención con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje.
La Teoría de los Conceptos Nucleares (Casas y Luengo, 2002) destaca con base en la Ciencia
Cognitiva los siguientes presupuestos:
• El conocimiento se organiza a partir de pequeñas unidades, interrelacionadas en forma de
red, que forman la estructura cognitiva.
• Los elementos que constituyen estas estructuras siguen una correspondencia funcional con
los circuitos neuronales del cerebro humano y una correspondencia mental con las
representaciones en forma de de esquemas (Rumelhart, 1984).
• Cada concepto en la mente equivale a una estructura, relativamente estable, con
elementos interrelacionados;
• Los conocimientos previos pueden ser representados mediante esas estructuras;
• El aprendizaje corresponde a la modificación de la estructura cognitiva, por asimilación y
reestructura (acomodación).
La tabla siguiente compara, esquemáticamente, las bases de la propuesta teórica de TNC en
relación con las teorías que la anteceden:

Bases teóricas anteriores
Nueva propuesta teórica
Organización jerárquica del conocimiento
Organización geográfica del conocimiento
Conceptos inclusores
Conceptos nucleares
Complexidad creciente de las estructuras
Senderos de mínimo coste
cognitivas
Mapas Conceptuales
Redes Asociativas Pathfinder
Tabla 11.1. Relación de TCN con las teorías anteriores (Casas y Luengo, 2004b)
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Nuestro estudio ha partido de estos presupuestos y pretende investigar las consecuencias
de una Unidad Didáctica de Geometría, cuando se estructura desde el punto de vista de la TCN .

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
En nuestra investigación recurrimos a técnicas diversificadas dependiendo del objeto de
obtención de datos. Hemos adoptado una metodología mixta, tratándose de una estrategia
exploratoria secuencial.
Hemos adoptado una estrategia exploratoria secuencial, de acuerdo con la metodología
(mixed method) definida por Cresswell (2003).
En nuestra opinión los enfoques cualitativo y cuantitativo se complementan sobretodo en la
fase de obtención de conclusiones, tornando el trabajo más rico y completo.
La planificación del trabajo se desarrolló en diversas fases; primero hemos elaborado y
planificado las unidades didácticas, caracterizando todo el contexto educativo y estableciendo
diferencias entre las dos unidades didácticas implementadas, temporizando e definiendo los
contenidos estudiados.
La Unidad Didáctica basada en la Teoría de los Conceptos Nucleares se distingue de las otras
sobre todo en el enfoque y en el punto de partida. Mientras una Unidad Didáctica Usual se centra en
la estructura de la ciencia y parte de la estructura de la propia ciencia, por otro lado, la Unidad
Didáctica TNC parte de la estructura cognitiva del alumno y se centra en el proprio alumno.
Los objetivos de una Unidad Didáctica Usual son determinados por el programa y son
directamente operativos, mientras la Unidad Didáctica TNC, más allá de los objetivos operativos,
incluye objetivos expresivos en el sentido de Eisner (1969) que sirven de guía en la acción.
Los contenidos de una Unidad Didáctica Usual son los contenidos en el programa, mientras
en una Unidad Didáctica TNC los contenidos se estructuran a partir de la red básica conceptual.
Queremos señalar que en las dos unidades didácticas se abordan los mismos contenidos del
currículo.
En lo que se refiere a los materiales utilizados, para que existiera uniformidad entre los
centros que estuvieran involucrados, se elaboraron materiales que evitaron la dispersión por la
diversidad de manuales escolares existentes en cada centro. En todo caso, siendo distintas las dos
unidades didácticas, sin embargo tenían disponibles los mismos materiales.
La preparación de una Unidad Didáctica TNC empieza con elaboración de la red de
referencia. Partiendo de ella se realizó la selección y el diseño de los materiales. Se pretende
modificar las redes de los alumnos de manera que se aproximen a la estructura de la red de
referencia y simultáneamente abordar todos los contenidos programáticos envueltos en la Unidad
Didáctica..
Las tareas de una clase TNC no solamente tratan sobre los conceptos teóricos, definiciones,
propiedades y ejemplos, sino que se utiliza una estrategia distinta. En una clase TNC enfocando los
conceptos nucleares y su relación con la red básica conceptual se elaboran una serie de tareas que
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pretenden reforzar las relaciones entre estos conceptos, modificando las estructuras cognitivas de
los alumnos aproximándolas a las de la red básica de referencia.
En lo que respecta a la evaluación de los contenidos todos los alumnos realizaron el mismo
test diagnostico y el mismo test de rendimiento final. Los alumnos pertenecientes a la clase TNC
realizaron un pretest y un postest GOLUCA, con objeto de evaluar las alteraciones producidas en sus
estructuras cognitivas.

EXPERIMENCIA REALIZADA
Para la obtención de la unidad didáctica TNC fue necesaria la obtención de la red básica de
referencia. En esta red están caracterizados los conceptos matemáticos, las asociaciones y los
conceptos generales, así como las relaciones establecidas entre ellos, que resultan más destacadas
en el tema.
La obtención de los conceptos de la red básica de referencia obedeció a determinados
parámetros, a saber:
-

Bibliografía científica;
Práctica docente;
Manuales escolares;
Entrevistas a alumnos.

Se hizo uso del programa GOLUCA, mediante una muestra de alumnos para la obtención de las
relaciones establecidas en la red básica. En nuestro trabajo describimos detalladamente todo el
proceso.

Fig.11.2.Red básica de referencia

En nuestro estudio estuvieran involucrados 423 alumnos, de los cuales 81 formaron parte de
la muestra para la obtención de la red básica de referencia. Los restantes 342, constituyeron el grupo
de alumnos en los cuales se implementaron las dos unidades didácticas. El estudio se desarrolló en
el Alto Alentejo (Portugal). Los centros involucrados tenían todos por lo menos dos clases de
alumnos del 9º año de escolaridad (14-15 años de edad) nivel en que son enseñados los contenidos
escolares abordados en nuestro estudio, con características similares. En cada centro, por lo menos,
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en una clase fue implementada la Unidad Didáctica TNC y en la otra la Unidad Didáctica USUAL, de
modo aleatorio.
En la memoria de Tesis se describe todo el proceso de implementación de las dos unidades
didácticas. Para la Unidad Didáctica Usual se elaboraron materiales como soporte y medio de
exploración de los contenidos, se efectuó una selección de los materiales de diversos manuales
escolares.
Para la clase TNC fue elaborada una secuencia de enseñanza que partía de la estructura de la
red básica de referencia. Como tal fueran elaboradas tareas que pretendían reforzar, eliminar, o
establecer las relaciones entre los conceptos. Estas tareas no tienen necesariamente que ser muy
elaboradas, pero deben contribuir al objetivo asociado a una determinada relación de la red.

Fig.11.3. Ejemplo de un elemento de la secuencia de enseñanza TNC

Con este ejemplo que presentamos se consigue mediante exploración visual el refuerzo de la
relaciones entre circunferencia- radio; circulo- circunferencia; circulo- radio. El profesor debe
promover un debate de ideas con los alumnos asociado a esta exploración.
La elaboración de clase TNC implica por parte del docente una preparación distinta y un
trabajo adicional anterior y posterior, distinto del de las clases usuales. A nuestro entender este
abordaje permite un conocimiento más completo del proceso de aprendizaje de los alumnos y
permite una mejor intervención, por parte del profesor, en el proceso de enseñanza para lograr
mejores resultados escolares.
La evaluación de los alumnos a nivel de rendimiento escolar se hizo en dos momentos, el test
diagnostico y el test final, iguales para todos los alumnos y con los mismos criterios de evaluación. En
cuanto a la evaluación de las estructuras cognitivas fueron estudiados diversos aspectos, a saber, la
coherencia, l complejidad, similitud, y el número de enlaces correctos con respecto a la red de
referencia.

RESULTADOS, CONCLUSIONES y REPERCUCIONES
Como referimos en el inicio, la finalidad central de nuestro trabajo consistía en investigar el
impacto de una Unidad Didáctica basada en la Teoría de los Conceptos Nucleares en la enseñanza de
la Geometría.
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La introducción de las ideas de la TNC en la enseñanza, permite la evaluación de los
resultados escolares de los alumnos y preocupa-se en simultaneo con las alteraciones producidas en
sus estructuras cognitivas.
Con respecto a los resultados escolares se detectó una clara mejoría en el test final del grupo
TNC respecto al grupo USUAL. En casi todas las localidades hubo una clara mejora de los resultados
en los grupos TNC. Los grupos de contraste eran homogéneos en la caracterización hecha por sus
profesores y a través del test de rendimiento inicial. En el grafico siguiente se muestran los
resultados obtenidos en las diferentes localidades del estudio.

Fig.11.4. Resultados del test final de rendimiento de las localidades.

Para la evaluación de las alteraciones producidas en las estructuras cognitivas de los
alumnos se recurrió al programa GOLUCA que nos permite de modo simple y eficaz estudiar sus
características.
En lo que respecta al estudio de la coherencia de las redes, los resultados no fueran los
esperados. El grupo TNC presentó valores inferiores en el pos-test respecto al pre-test. Por su parte
el grupo USUAL presentó un aumento del índice de coherencia del pos-test respecto al pre-test. De
un modo particular, en algunas localidades, se detectó un aumento del índice de coherencia de los
grupos TNC, resultados que están de acuerdo con nuestra hipótesis. Por su parte existen localidades
que presentan en el pre-test y en el pos-test valores superiores por lo que en estos casos no es
posible llegar a conclusiones fehacientes.
El índice de complejidad por su parte presenta resultados que confirmaran nuestras
hipótesis. Para el grupo TNC las redes de los alumnos presentan menor complejidad en el pos-test
respecto del pre-test, confirmando la hipótesis de que la implementación de la Unidad Didáctica TNC
proporciona redes menos complejas. Este resultado se establece en concordancia con la teoría TNC,
pues según la misma (Casas y Luengo, 2004b) los individuos que poseen un nivel superior de
aprendizaje presentan una estructura cognitiva menos compleja.
El grupo USUAL presenta, comparativamente al grupo TNC, sus redes en el pre-test con
menor complejidad. Todavía, en el pos-test, se constata un aumento del índice de complejidad en el
grupo USUAL.
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En relación al estudio de los centros se verifica que en diversos centros el grupo TNC
presenta una diminución de la complejidad entre el pre-test y el pos-test. Todavía, en una
comparación con el grupo USUAL, en el pos-test varias localidades presentan valores inferiores
frente al grupo USUAL.
En el estudio de la similitud de las redes frente a la red de referencia se verifico una mayor
similitud del grupo TNC en el pos-test, y el contrario en el grupo USUAL, pero los valores son muy
próximos. A su vez, al compararse los dos grupos se comprueba que en ambos test GOLUCA, el grupo
de individuos USUAL presenta valores superiores al grupo TNC.
Haciendo un análisis en relación a los centros, se verifica que en el grupo TNC diversas
localidades presentan un aumento de la similitud con la red de referencia en el pos-test. En
comparación con el grupo USUAL, se constata que en algunos casos los valores de similitud son
mayores frente a los de este grupo.
El estudio de las enlaces correctos y incorrectos establecidos entre los conceptos en las
redes cognitivas de los alumnos, antes e después de la implementación de la Unidad Didáctica
permite investigar si el enlace fue establecido, reforzado o eliminado. De un modo general las
conclusiones no son iguales respecto a todos los enlaces, pues en algunas presentan resultados que
están en concordancia con las hipótesis formuladas. De un modo particular, se verifico entre el pretest y el pos-test una mejora de algunas relaciones entre los conceptos que se pretendían establecer
en el grupo TNC, y este resultado fue estadísticamente significativo. En los centros, de igual modo,
se constata en algunos una mejora de los enlaces correctos.
Una primera repercusión para la enseñanza consiste el modo de concepción de una unidad
didáctica. Su proceso de elaboración deja de estar centrado en la ciencia y pasa a estar centrado en
la estructura cognitiva del alumno. Es necesario un estudio previo para la obtención de la red básica
de referencia, identificándose los conceptos nucleares y es a partir de ellos cuando se procede a la
elaboración de toda la Unidad Didáctica.
Este nuevo abordaje no se centra solamente en los contenidos programáticos, sino que al
mismo tiempo procura modificar las estructuras cognitivas de los alumnos intentando aproximarla a
la estructura de las red de referencia. Para eso es necesario seleccionar tareas que refuercen,
establezcan, o eliminen enlaces entre los conceptos ligados a un determinado campo del
conocimiento.
El profesor con esta nueva metodología posee una mayor visión de conjunto, pues le permite
con mayor facilidad la identificación de lagunas conceptuales o errores frecuentes de los alumnos, y
le permitan la selección de actividades que conduzcan más fácilmente al progreso en el aprendizaje
del alumno. Este nuevo abordaje de una Unidad Didáctica es muy abierto y polivalente pues se pode
adaptar a todos los temas de diversas áreas.
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CAPÍTULO 1- O problema de investigação
PARTE I – O PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO
CAPÍTULO 1 – PROBLEMA DE INVESTIGAÇÂO
1.1. Introdução
O presente estudo parte dos pressupostos da Teoria dos Conceitos Nucleares e pretende contribuir
para melhorias no processo ensino-aprendizagem e resultados escolares dos alunos. Esta investigação
apresenta uma unidade didática inovadora que se rege por esta teoria e vem revolucionar todo o processo
usual de elaboração e de implementação de uma unidade didática.
A Teoria dos Conceitos Nucleares tem vindo a aprofundar diversos aspetos relacionados com as
estruturas cognitivas de alunos, todavia ainda não se tinha realizado um estudo sobre a influência das
Unidades Didáticas dos professores. De tal modo, que se pensava que a Teoria dos Conceitos Nucleares
poderia influir na prática docente para melhorá-la com a elaboração de uma Unidade Didática à luz dos
princípios e fundamentos da mesma.
A Matemática, tanto em Espanha como em Portugal mostra fracos resultados escolares, tal como
se pode comprovar a nível internacional em TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
e PISA (Programme for International Student Assessment). A Geometria é um ramo da matemática que
tradicionalmente foi sendo esquecida ou atirada para um segundo plano, no entanto, hoje em dia, assume
um papel fundamental na formação do aluno, fornecendo ferramentas cognitivas que possibilitam a
formação matemática e, simultaneamente, contribuem para a formação de um cidadão ativo e interventivo
na sociedade. A Geometria não recolhe um consenso internacional, sobre o que esta deve abordar e o
modo como o deve fazer, nomeadamente, conteúdos, objetivos e metodologias.
A escolha do tema foi condicionada por reconhecermos a importância do mesmo no ensino da
Matemática e na formação dos alunos e como tal, fundamental investigar a utilização de novas
metodologias e abordagem do tema que permitam melhores resultados. Melhorar o processo de aquisição
e compreensão dos conceitos geométricos é primordial.
Muitos autores têm estudado a importância da Geometria e dos conceitos sobre os quais incidimos
no nosso estudo, no capítulo 6 apresentamos uma abordagem histórica sobre o tema e tentaremos de
explorar a evolução das ideias ao longo dos séculos.
De um modo simplificado, pretende-se com este estudo perceber se a forma como o aluno
relaciona os conceitos referentes ao tema, está ou não interligada com o desempenho e a compreensão
que o mesmo demonstra. Pretendemos investigar se ensinar tendo em conta a rede cognitiva do aluno
conduz a melhores resultados.
A Teoria dos Conceitos Nucleares é recente e vem dar uma visão inovadora sobre a forma como se
desencadeia o processo de aprendizagem do aluno. Esta partilha da ideia que a organização do
conhecimento se processa de modo geográfico, em função dos conceitos nucleares (Casas y Luengo,
2004b) que não são necessariamente conceitos teóricos, podendo ser relações ou associações dos mesmos.
A organização da memória é condicionada pelas associações ou semelhanças entre os conceitos.
Estes estão organizados na mente do aluno em forma de rede, a rede conceptual, na qual os conceitos
nucleares são aqueles que possuem um maior número de ligações. Esta rede conceptual pode ser obtida e
representada através de técnicas próprias, como as propostas por Casas (2002) que explicaremos no
capítulo 5.
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Em conexão com a nossa ideia inicial, considerou-se pertinente elaborar uma nova Unidade
Didática que tome como ponto de partida a estrutura cognitiva dos alunos e que se fundamente pelos
pressupostos teóricos desta nova teoria, a Teoria dos Conceitos Nucleares. Pretende-se investigar as
melhorias no processo de ensino-aprendizagem recorrendo a técnicas diferentes das usualmente utilizadas.
Mais concretamente, este estudo centra-se nos processos de ensino-aprendizagem da Geometria, na
aplicação de métodos e técnicas de recolha e de representação do conhecimento, que pretendem
explicitar, representar e interpretar a forma como se organizam os conceitos de um determinado tema de
Geometria. Foca-se ainda, no desenvolvimento de metodologias de investigação em Didática da
Matemática, mais particularmente, na aplicação da Teoria dos Conceitos Nucleares (Casas y Luengo,
2004b), com o intuito de ampliar o leque de metodologias frequentemente e tradicionalmente utilizadas.
Na nossa investigação pretendemos desenhar uma unidade didática que tem em conta, não só os
conteúdos programáticos, mas também a estrutura cognitiva dos alunos e testar se conduz a melhores
resultados escolares. Por outras palavras, pretende-se investigar os contributos da Teoria dos Conceitos
Nucleares na prática educativa, uma vez que a sua metodologia permite a identificação de conceitos
nucleares, em redor dos quais se processa todo o processo de ensino-aprendizagem.
A tese está dividida em seis partes, sendo composta por onze capítulos.
Na primeira parte do trabalho integra-se o primeiro capítulo onde se apresenta uma visão geral
sobre o problema de investigação, bem como o interesse e quais os objetivos a que nos propomos, bem
como questões concretas e hipóteses formuladas. Realiza-se, ainda, uma revisão das investigações que
constituem os antecedentes do nosso trabalho e da problemática dos princípios que sustentam esta
investigação.
A segunda parte do trabalho diz respeito ao marco teórico do trabalho, sendo constituída por cinco
capítulos. No capítulo dois, realiza-se uma abordagem à Ciência Cognitiva, que serviu de suporte à Teoria
dos Conceitos Nucleares e salienta-se a importância das redes neuronais no desenvolvimento do
conhecimento do modo como se processa a aprendizagem.
No capítulo três, efetua-se uma revisão das teorias de aprendizagem mais recentes, que servem de
base aos fundamentos em aprendizagens produzidas em contexto escolar, bem como aos construídos a
partir de outras vivências.
No capítulo quatro, que denominámos de “conhecimento, aquisição e representação do
conhecimento” apresenta-se uma visão dos vários modelos de conhecimento e da aquisição e
representação da estrutura cognitiva. Analise-se ainda, os diversos métodos que permitem a explicitação
da proximidade conceptual. Por último, faz-se uma análise da estrutura cognitiva a nível de mapas
conceptuais e em particular, da técnica Redes Associativas Pathfinder.
O capítulo cinco refere-se à Teoria dos Conceitos Nucleares que sustenta a nossa investigação. Nele
realiza-se uma revisão dos antecedentes, dos elementos que a caracterizam, bem como os contributos
desta nova teoria na interpretação dos resultados e uma revisão das técnicas associadas.
O capítulo que se segue (capítulo seis) apresenta uma análise da perspetiva sociocultural de
Educação Matemática, particularizando o caso da Geometria. Realiza, também, uma análise da evolução do
currículo em Portugal em termos da geometria e dá-se uma especial ênfase aos conceitos de ângulo e de
circunferência e caracteriza-se o modelo assumido na investigação.
A parte três apresenta-se um desenho da investigação, sendo constituída pelo capítulo sete. Este
refere-se à metodologia de investigação realizando-se uma abordagem às metodologias qualitativa e
quantitativa e ao método misto e indica-se o método adotado. Define-se, ainda, o esquema geral da
investigação e consuma-se a planificação da experiência e da implementação das unidades didáticas.
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Entrando-se na experiência realizada (parte quatro), efetua-se no capítulo oito, uma caraterização
de todo o processo que permitiu a obtenção da rede de referência do nosso estudo. Segue-se o capítulo
nove em que se descreve a intervenção educativa desenvolvida e o processo de implementação das
Unidades Didáticas.
No capítulo dez, descreve-se detalhadamente os resultados obtidos na intervenção educativa sobre
os diversos parâmetros em estudo. Por último, no capítulo onze, que constitui a parte cinco, dedicado às
conclusões da investigação, responde-se às perguntas e às hipóteses de investigação, expondo e
interpretando as principais conclusões, damos conta das limitações do estudo realizado. Refere-se
também, os problemas abertos e apresentam-se sugestões para futuras investigações.
A parte seis constitui uma última secção onde são colocadas as referências bibliográficas e as
publicações mais significativas que sustentam este trabalho de investigação.
No capítulo que nos encontramos faz-se, assim, uma introdução ao estudo, indicando qual o
propósito da investigação bem como uma caracterização dos seus moldes de realização.

1.2.

Problema de Investigação

Com a realização deste estudo pretende-se, averiguar o que se pode melhorar no ensino da
Geometria usual, que se leva a cabo com as orientações oficiais, com a introdução das ideias emanadas
pela Teoria dos Conceitos Nucleares. Por outras palavras, investigar melhorias que podem contribuir as
ideias da TCN no ensino da Geometria.
Os recursos pedagógicos que se encontram à disposição do docente são imensos e existe uma
procura pela descoberta dos que são mais favoráveis à construção do conhecimento. Na nossa investigação
alargámos este propósito e tentámos elaborar uma unidade didática inovadora, baseada na Teoria dos
Conceitos Nucleares por forma a tentar perceber as alterações provocadas nos processos cognitivos,
tornando-se alvo da nossa investigação.
A ideia geral do problema de investigação conduz-nos à formulação de questões concretas e
objetivos de investigação que explicitaremos nesta secção. Tentaremos de responder a questões tais como:
se se conhecerem as estruturas mentais dos alunos antes de ocorrer o processo de ensino-aprendizagem
será que isso permitirá uma melhor intervenção? Será possível elaborar uma unidade didática partindo da
estrutura cognitiva dos alunos? Será que se conseguirá aproximar a rede conceptual do aluno à rede de
referência realizando as tarefas adequadas? Uma rede conceptual próxima da rede de referência conduz a
melhores resultados?
Podemos afirmar que a nossa investigação surgiu da ideia, de recorrendo à Teoria dos Conceitos
Nucleares (TCN) (*) contribuir com melhorias no processo de ensino-aprendizagem da Geometria. Esta foi a
ideia impulsora que nos conduziu ao desafio da elaboração de uma unidade didática inovadora. Nos pontos
seguintes descrevemos quais são os principais fatores que constituem o nosso problema de investigação.

________________
(*) TNC resulta da abreviatura em inglês e em Castelhano/ espanhol ou Português utiliza-se TCN (Teoria dos Conceitos Nucleares )
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1.2.1. Antecedentes e revisão bibliográfica
A nossa investigação assenta no enquadramento teórico da Teoria dos conceitos Nucleares de
Casas e Luengo (Casas, 2002; Casas y Luengo, 2004b; Casas y Luengo, 2005). Esta teoria será exposta
detalhadamente no próximo capítulo.
Entre os anos 1999 e 2005 Casas e Luengo desenvolveram uma nova teoria- A Teoria dos Conceitos
Nucleares. Esta teoria apresenta uma nova perspetiva dos processos de ensino-aprendizagem e está
detalhada no capítulo 5 do nosso trabalho.
O nosso trabalho de investigação recorre à técnica de Redes Associativas Pathfinder como principal
instrumento, sendo que esta linha de investigação teve origem num trabalho desenvolvido por Casas
(2001) intitulado “Aportaciones a la investigación sobre la estrutura cognitiva de los alunos através de
Redes Pathfinder. Un estúdio exploratório em Geometría”.
Em sequência do trabalho anterior, surgiu um trabalho mais profundo no emprego da técnica de
Redes Associativas Pathfinder que corresponde à tese de doutoramento de Casas (2002). Este trabalho de
investigação centrava-se no conceito de ângulo e intitulava-se de “El estúdio de la estrutura cognitiva de
alunos através de Redes Asociativas Pathfinder. Aplicaciones y possibilidades en Geometría”. Para o
desenvolvimento deste trabalho Casas recorreu a uma amostra aleatória de 458 alunos desde o 1.ºCiclo do
Ensino Básico até ao Secundário. Estudou a representações da estrutura cognitiva com recurso a técnicas
paramétricas e não paramétricas e constatou que à medida que a idade avança, os alunos organizam o seu
conhecimento de uma forma cada vez mais simples em redor de alguns conceitos nucleares, que podem
não ser apenas conceitos matemáticos, mas exemplos relacionados ou as próprias relações estabelecidas
entre os conceitos.
A Teoria dos Conceitos Nucleares brotou deste trabalho de investigação e passou a servir de
referência a muitos trabalhos que se seguiram. Podemos destacar como principal repercussão para a
prática educativa a possibilidade do processo de ensino aprendizagem se organizar em redor dos conceitos
nucleares que não são necessariamente os conceitos matemáticos, mas podem ser exemplos ou até
relações que estabelecem com os conceitos. Defendendo que o processo de aquisição do conhecimento se
faz de modo geográfico.
O quadro apresenta cronologicamente os trabalhos desenvolvidos por Casas e Luengo até 2005,
sendo que indicamos a linha da investigação em que se insere e\ou os descritores do trabalho
desenvolvido.
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Ano/Tipo
1999
Artigo
científico

Título
La exploración de la estructura conceptual
en los alumnos. Un método empírico.
Las Redes Asociativas Pathfinder.

Autores
Casas,
L.
Luengo, R.

Linhas\ Descritores
y TICs
aplicadas
à
Educação.

2001
Artigo
científico

El ángulo: estudio de un concepto Casas,
L.
geométrico mediante Redes Asociativas Luengo, R.
Pathfinder.

y Didática da Matemática

2001
Artigo
científico

Obtención de datos y representación del Casas,
L.
conocimiento: Aproximación a las técnicas Luengo, R.
más frecuentes empleadas en Investigación
Educativa.

y TICs
aplicadas
Educação.

à
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2002
El estudio de la estructura cognitiva de
Tese de
alumnos a través de Redes Asociativas
doutoramento Pathfinder. Aplicaciones y posibilidades en
Geometría.
2003
Estructura cognitiva de alumnos en relación
Artigo
con el concepto de ángulo.
científico
2003
Redes Asociativas Pathfinder y Teoría de los
Artigo
Conceptos Nucleares. Aportaciones a la
científico
Investigación en Didáctica de las
Matemáticas.

Casas, L.

Casas,
L.
Luengo, R.
Casas,
L.
Luengo, R.

2003
Artigo
científico
2004
Artigo
científico
2004
Artigo
científico

Matemáticas – Representación
estructura cognitiva de alumnos.

2005
Artigo
científico

Conceptos nucleares en la construcción del Casas,
L.
concepto de ángulo.
Luengo, R.

de

la Casas,
L.
Luengo, R.

Teoría de los conceptos nucleares:
aplicación en didáctica de las matemáticas,
un ejemplo en Geometría.
Representación del conocimiento
y
aprendizagem: Teoría de los Conceptos
Nucleares

Casas,
L.
Luengo, R.
Casas,
L.
Luengo, R.

Didática da Matemática
Conceitos
básicos
Geometria e estrutura
cognitiva- TNC
y TICs
aplicadas
à
Educação.
Didática da Matemática
y Didática da Matemática
Teoria dos Conceitos
Nucleares
y Didática da Matemática
Teoria dos Conceitos
Nucleares
y Didática da Matemática
Teoria dos Conceitos
Nucleares
y Teoria dos Conceitos
Nucleares
TICs
aplicadas
à
Educação.
y Didática da Matemática
Teoria dos Conceitos
Nucleares

No decorrer dos trabalhos teve origem um grupo de investigação denominado CiberdDidact , o qual
fazemos parte e se dedica a trabalhos no âmbito desta nova teoria. O grupo CiberdDidact, da Universidade
de Extremadura (Espanha) foi oficialmente constituído em 17 de junho de 2005, sendo fundador e
coordenador o Professor Ricardo Luengo Gonzaléz. Os interesses deste grupo centram-se por um lado na
investigação em Educação Matemática e, por outro, na investigação em Tecnologias de Informação e
Comunicação aplicadas à Educação.
A maioria dos trabalhos desenvolvidos por este grupo está inserida no âmbito de teses de mestrado
e de doutoramento, trabalhos finais de “Master”, bem como artigos publicados em livros, revistas ou em
atas de congressos.
Os trabalhos desenvolvidos por este grupo inserem-se sobretudo em três linhas de investigação:
- Didática das matemáticas;
-Teoria dos Conceitos Nucleares
-TICs aplicadas à Educação
No quadro seguinte apresentamos cronologicamente trabalhos de desenvolvidos no âmbito no
deste grupo que influenciaram a nossa investigação.

5

CAPÍTULO 1- O problema de investigação

Ano/Tipo
2006
Tese de
doutoramento
2007
Artigo
científico

Título
Concepciones/motivaciones de los
alumnos acerca de la Geometría en
enseñanza secundaria. Influencia de las
Nuevas Tecnologías

Autores
Magro, F.

Estudo piloto acerca da estrutura Carvalho, J.; Luengo,
conceptual aditiva de alunos do 4.ºano de R.; Ramos, J. y Casas,
escolaridade
através
da
técnica L.
Pathfinder Associative Networks.

2007
Evaluación de la calidad de Cursos Arias, J.
Tese de
Virtuales – Indicadores de Calidad y
doutoramento construcción de un cuestionario de
medida. Aplicación al ámbito de
asignaturas de Ingeniería Telemática.

2007
Trabalho de
DEA

Aproximación a la medida del Hidalgo, V.
aprendizaje mediante redes asociativas
Pathfinder

2007
Trabalho de
DEA

Implementação do software GOLUCA e Godinho, V.
aplicação à modificação de redes
conceptuais

2008
Artigo
científico

A
técnica
“Associative
Network Carvalho, J.; Luengo,
Pathfinder” no apoio à representação R.; Ramos, J. y Casas,
visual e ao diagnóstico de conhecimento L.
dos alunos”

2008
Artigo
científico

Redes cognitivas de alumnos y Red de la Arias,J. y Hidalgo, V.
Ciencia – Similaridad.

2008
Artigo
científico

Estudio comparado de enseñanza
presencial frente a la virtual, en la
universidad, mediante técnicas no
invasivas.
Conhecimento da estrutura conceptual
multiplicativa através da técnica
Pathfinder Associative Networks: estudo
piloto com alunos de 4.ºano de
escolaridade.
Técnicas
de
representación
del
conocimiento.
Aplicaciones
a
investigación y enseñanza en Geometría.

2008
Artigo
científico
2008
Artigo
científico
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Arias, J. y Abelaira, R.

Carvalho, J.; Luengo,
R.; Ramos, J. y Casas,
L.
Casas, L. y Luengo, R.

Linhas\ Descritores
Didática
da
Matemática.
Conceçõesmotivações/
Geometria y NT
Teoria dos Conceitos
Nucleares
TICs
aplicadas
à
Educação.
TNC- Rede da CiênciaEntornos virtuais –
Avaliação e qualidade
elaboração
de
questionários
informática–
Telemática–Educação
universitária.
TCN- Rede da Ciência
-InformáticaEducação
universitária.
Teoria dos Conceitos
Nucleares
Poço
cultural
–
MotivaçãoMatemática
Portugal
Teoria dos Conceitos
Nucleares
TICs
aplicadas
à
Educação.
Teoria dos Conceitos
Nucleares
TICs
aplicadas
à
Educação.
Teoria dos Conceitos
Nucleares
TICs
aplicadas
à
Educação.
Teoria dos Conceitos
Nucleares
TICs
aplicadas
à
Educação.
TICs
aplicadas
Educação.
Didática
Matemática.

à
da
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2010
Artigo
científico

Representación del conocimiento en Cartolano, C.; Casas,
profesores sobre el uso de las TIC
L.; Luengo, R. y
Carvalho, J.

TICs
aplicadas
Educação.

à

2010
Artigo
científico

Estrutura cognitiva dos alunos e Carvalho, J.; Ramos,
aprendizagem
conceptual
da J.; Casas, L. y Luengo,
Matemática: contributo para o seu R.
conhecimento através da técnica de
Redes Associativas Pathfinder.

TICs
aplicadas
Educação.

à

2010
Artigo
científico

Evaluación del empleo educativo de los Vicente, S.; Casas, L.;
blogs en el aula mediante la utilización Luengo, R. y
de los programas informáticos GOLUCA y Mendonza, M.
GestMagister.

TICs
aplicadas
Educação.

à

2010
Estrutura cognitiva e conceitos nucleares Antunes, A.
Tese de
no
ensino/
aprendizagem
da
doutoramento trignometria:
estudo
comparativo
realizado com alunos do 10º ao 12º ano
do ensino secundário, através da
aplicação de diferentes metodologias

Didática
da
Matemática.
Teoria dos Conceitos
Nucleares

2011
Estudio de las posibilidades de aplicación
Tese de
a la enseñanza de la Matemática del
doutoramento entorno PmatE: Validación y aportaciones
en 1º Ciclo de Enseñanza Básica de
Portugal
2011
Teaching Unit on Geometry designed
Artigo
from the point of view of the Theory of
científico
Nuclear Concepts.

Carvalho. J.

Teoria dos Conceitos
Nucleares
TICs
aplicadas
à
Educação.

Veríssimo, S.;Casas,
L.;Luengo, R. y
Godinho, V..

Teoria dos Conceitos
Nucleares
Didática
da
Matemática
Teoria dos Conceitos
Nucleares
Didática
da
Matemática
Teoria dos Conceitos
Nucleares
Didática
da
Matemática.

2011
Artigo
científico

Theory
of
nuclear
application
in
the
classroom

2012
Artigo
científico

Teoria dos Conceitos Nucleares – a sua
aplicação na aula de Matemática

Veríssimo,S. ;
Godinho, V.; Casas, L.
y Luengo, R.

2012
Artigo
científico

Estudio de la Estrutura Cognitiva: Mapas
Conceptuais versus Redes Asociativas de
Patfinder.

Carvalho,J.,Luengo,R.,
Casas, L.,Mendoza,M.

2012
Artigo
científico

Teoria dos Conceitos Nucleares no Godinho, V;
ensino da Geometria.
Veríssimo, S; Luengo,
R. y Casas, L.

2013
Artigo
científico

Theory of Nuclear Concepts: A New Casas, L.; Godinho, V.;
Approach to Understand and Represent Luengo, R.; Veríssimo,
Cognitive Structures
S.y Carvalho, J.

concepts:Its Veríssimo,S. ;
mathematics Godinho, V.; Casas, L.
y Luengo, R.

Teoria dos Conceitos
Nucleares
TICs
aplicadas
à
Educação.
Teoria dos Conceitos
Nucleares
Didática
da
Matemática.
Teoria dos Conceitos
Nucleares
.
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Da cronologia anterior iremos apenas desenvolver os trabalhos que tiveram uma maior influência
na nossa investigação.
A investigação realizada por Magro (2006) desenvolveu-se em redor das conceções/ motivações
que os alunos possuem sobre a Geometria. Teve como principal objetivo a descrição e análise dessas
conceções, bem como o processo de ensino-aprendizagem deste ramo da Matemática, fazendo recurso das
novas tecnologias, no nível de ensino secundário.
Os trabalhos desenvolvidos por Hidalgo (2007) e Arias (2007) centraram-se no ensino da
Engenharia Telemática. Por um lado, o estudo exploratório de Hidalgo “aproximación a la medida del
aprendizagem mediante Redes Associativas Pathfinder” desenvolveu o conceito de “Rede de Ciência”.
Podemos referir que este conceito consiste numa rede que pretende refletir o conhecimento científico de
profissionais num determinado domínio. Por outro lado, Arias (2007) realizou uma comparação entre a
educação presencial e a educação virtual, cuja tese se intitulada “Evaluación de la calidad de Cursos
Virtuales:Indicadores de Calidad y construcción de un cuestionario de medida – Aplicación al ámbito de
asignaturas de Ingeniería Telemática”.
No estudo desenvolvido por Arias (2007) adotou uma metodologia para representar de modo
objetivo a estrutura aliada a um determinado campo do conhecimento (“Rede da Ciência”). A “Rede da
Ciência” consiste numa representação gráfica dos conceitos e das principais relações estabelecidas numa
determinada área do conhecimento.
Godinho (2007) realizou a investigação intitulada “Implementação do software GOLUCA e aplicação
à modificação de redes conceptuais”. Neste trabalho, elaborou um novo software (GOLUCA) não invasivo
que permitiu a recolha da informação necessária à construção de Redes Associativas Pathfinder, a partir
duma arquitetura baseada no armazenamento, organização e manipulação de dados em bases de dados.
Com recurso a este programa estudou as alterações ocorridas nas estruturas cognitivas dos alunos após o
tratamento de um material motivador (vídeo didático) na área da didática da matemática.
Outro trabalho desenvolvido neste campo foi o de Antunes (2010) no qual estuda as
representações da estrutura cognitiva dos alunos em relação aos conceitos relacionados com o conceito de
razão trigonométrica. Teve como pretensão a análise de diferentes estruturas cognitivas por forma a
identificar e comparar a relação e evolução dos conceitos nucleares ao longo de vários anos escolares.
Visou assim, a comparação de estrutura cognitiva e dos conceitos nucleares dos alunos por ano de
escolaridade e de género e fez recurso a diferentes métodos e técnicas de recolha e representação do
conhecimento. Podemos destacar a técnica de “ Card Sorting” (Nielsen, 2004) para a explicitação das
relações de proximidade entre os conceitos e as técnicas de Redes Associativas Pathfinder (Schvaneveldt,
1990), MDS - Análise Multidimensional (Shepard, 1962; Kruskal, 1964) e Análise de clusters (Johnson, 1967)
para a representação e análise dos dados obtidos.
A habilidade de recorrer a diferentes formas de representação gráfica, permitiu “obter diferentes
perspetivas e interpretar facilmente a estrutura cognitiva dos alunos, relativamente aos conceitos em torno
da aprendizagem da trigonometria. O MDS, complementado com a Análise de Clusters, permite destacar a
forma como se organizam os conceitos em grupos, em função da sua semelhança. As Redes Associativas
Pathfinder permitem diferençar os conceitos mais importantes na estrutura cognitiva dos alunos, indicando
as relações entre os conceitos.” (Antunes, 2010, pp. 591)
Um trabalho mais recente que corresponde à tese de doutoramento de Carvalho (2011) pretendia
“averiguar as possibilidades educativas do ambiente de aprendizagem baseado na Web – PmatE, aplicadas
ao processo de ensino e aprendizagem da resolução de exercícios e problemas envolvendo as quatro
operações aritméticas elementares, com alunos do 4º ano de escolaridade – 1º Ciclo do Ensino Básico.”
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(Carvalho, 2011, p. 23) Esta investigação recorre à técnica Redes Associativas Pathfinder para avaliar um
contexto educativo do ambiente PmatE, com intervenção no 1.º Ciclo do Ensino Básico.
1.2.2. Problemática da construção do conhecimento e a sua representação
Perceber como se desencadeia o processo de construção do conhecimento, bem como todo o
processo de aquisição e representação do conhecimento constitui uma ambição que tem conquistado
muitos investigadores. Podemos afirmar, que a construção e representação do conhecimento constituem
um enorme desafio e são a chave de todo o processo educativo. Em particular, nos últimos tempos esta
problemática tem vindo a assumir um papel de destaque no processo de ensino aprendizagem, sendo que
este se pode reduzir ao fenómeno de aquisição e representação do conhecimento. (Casas, 2002)
A aquisição do conhecimento está intimamente relacionada com os fenómenos que têm lugar
durante o processo de aprendizagem por parte do aluno. Em Educação tem constituído um foco de
interesse a compreensão de todo o processo de integração de novos conhecimentos na estrutura cognitiva
do aluno. As teorias educativas tratam de explicar e modelizar como tem lugar a aquisição do
conhecimento e, simultaneamente, a Didática trata de melhorar o processo de ensino aprendizagem, em
particular da Matemática.
“A transmissão de um conteúdo consiste essencialmente na aquisição por parte do aluno da
estrutura de conhecimento de um professor ou, em sentido mais geral, de um campo científico ou cultural.
Grande parte do processo centra-se em conseguir uma adequada representação, seja verbal, escrita ou
gráfica do conhecimento, para alcançar uma eficaz assimilação pelo aluno”.(Casas, 2002, p.5)
Ainda neste enquadramento, a representação do conhecimento assume um papel de destaque ao
longo de todo o processo de ensino aprendizagem, pois permite compreender as transformações que têm
lugar na estrutura cognitiva do aluno.
No que diz respeito à construção e aquisição do conhecimento, esta nossa investigação assenta no
enquadramento teórico de Teoria dos Conceitos Nucleares desenvolvida por Casas e Luengo (Casas, 2002;
Casas y Luengo, 2004b; Casas y Luengo, 2005) que trataremos detalhadamente no capítulo 5 do nosso
trabalho. Esta teoria pressupõe uma revisão das conceções teóricas preexistentes, um novo enfoque
relativo a aspetos não considerados em teorias anteriores, uma nova abordagem metodológica e novas
técnicas de investigação” (Carvalho, 2011, p.6)
A nossa investigação procura conhecer e melhorar as transformações ocorridas que têm lugar na
estrutura cognitiva do aluno durante o processo de aprendizagem. Procura assim encontrar soluções para
melhorar o processo de aquisição e construção do conhecimento.
A teoria dos conceitos Nucleares entende que a aprendizagem dos novos conhecimentos decorre
de uma “perspetiva geográfica”(Casas, 2002), renovando a visão que existia sobre o processo de
aprendizagem. Os conceitos nucleares passam a assumir um papel crucial neste processo, condicionando
metodologias e técnicas. Estes não são necessariamente conceitos teóricos, podendo ser exemplos de
conceitos ou meras representações mentais que surgem aliadas aos conceitos teóricos.
Esta teoria tem contribuído com uma nova visão dos pressupostos teóricos prevalecentes, e as
investigações que têm decorrido dos seus novos pressupostos têm contribuído para a sua consolidação, no
entanto, ainda carecem de um aprofundamento em diversos campos e, nesse âmbito, a nossa investigação
pretende contribuir no campo da didática.
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1.2.3.Problemática do Ensino da Geometria.
A comunidade educativa internacionalmente foi questionando e renovando a conceção da
matemática escolar (Cockcroft, 1982; NCTM, 1989; D’Ambrósio, 1989; Abrantes, 1999; Magro, 2006, entre
outros). A educação matemática veio revolucionar processos e técnicas de ensino aprendizagem. “O
aprofundamento da noção de Educação Matemática obriga a pensar a natureza das práticas em que
pretende envolver os alunos como participantes na escola e a lidar com as dificuldades de antecipar as
aprendizagens que se deseja que ocorram nesses alunos. Em última análise, esta perspetiva decorre de
pensar a educação matemática em duas dimensões complementares que constituem as práticas escolares
em matemática: uma aproximação ao pensar matematicamente e uma forma de organizar a experiência
incluindo um ponto de vista matemático”(Matos, 2005, p.72)
A Geometria é um ramo da Matemática que despertado sentimentos muito contraditórios e
originado uma enorme discórdia entre investigadores. Existem os eternamente apaixonados e a aqueles
para quem a geometria não passa de um conjunto articulação de e regras e algoritmos.
A Geometria como ramo da Matemática sofreu uma importância crescente a nível do currículo
escolar. Este ramo da Matemática é tido como uma atividade em crescimento, dando-se valor à construção
do saber, sendo que este resulta do conhecimento produzido por cientistas que procuram a resolução de
problemas e tentam descobrir novos elementos que alarguem o corpo do conhecimento matemático.
(Ponte, 2008; Canavarro, 2005)
A importância da Geometria é considerada como uma ciência muito rica, é importante incutir nos
alunos a consciencialização de que o seu tratamento na aula não se resume à transmissão dos conteúdos
geométricos, senão em adequar ao aluno um mundo de experiências no conhecimento do espaço que
percebe e em formas de pensamento próprias da Geometria. (Peña y Escudero, 2008)
É importante perceber a evolução histórica que contextualiza a nossa investigação, neste caso em
Portugal. Tal como refere Veloso (1998) em Portugal, Freudenthal (1983) teve uma marca decisiva na
influência da evolução curricular da Matemática (Geometria).
O desenvolvimento curricular ficou profundamente marcado pelos trabalhos de Paulo Abrantes e
de Eduardo Veloso (Abrantes, 1989; Veloso et al. 1989). A Geometria afirmou-se no papel de formação e de
desenvolvimento cognitivo (Abrantes, 1999; Matos y Serrazina, 1996; Abrantes, Serrazina y Oliveira, 1999;
Ponte y Serrazina, 2000)
A nossa investigação vem contribuir com uma nova visão de uma unidade didática e tentar deste
modo, contribuir para o sucesso educativo dos alunos em Geometria.
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1.3. Interesse da Investigação
A Matemática é uma ciência complexa, muito rica em conhecimentos, que requer destreza mental
e uma boa visão de conjunto. O ensino da Matemática nas escolas não tem conseguido grandes resultados.
A Matemática tem sido, na maioria dos casos, incompreendida e conduzido a uma antipatia por parte dos
alunos.
Ao longo dos tempos tem-se tentado descobrir técnicas e processos que levem a melhorias para o
ensino da Matemática. É um dos grandes objetivos de todos os professores desta ciência tentar contrariar
o insucesso dos alunos e fomentar o gosto pela Matemática. É urgente investigar novas formas de lecionar
conteúdos, novas formas de transmitir conhecimentos, de tentar melhorar as ferramentas mentais nos
alunos.
Com a realização deste trabalho pretende-se dar contributos na melhoria do processo de ensino
aprendizagem da Matemática, nomeadamente na Geometria. A Teoria dos Conceitos Nucleares (TCN)
possui potencialidades que ainda não foram exploradas a nível das práticas letivas e ao investigá-las
constituirá um enorme desafio.
A TCN constitui uma nova visão de como decorre o processo de aprendizagem. Explica o
conhecimento por meio de relações entre os conceitos, contrariando distintas teorias e divergindo de
outras que foram sendo analisadas ao longo dos tempos.
A elaboração de um método novo da transmissão de conhecimentos tendo por base as ideias
emanadas da TCN constitui um desafio e estimula a investigação dos seus contributos para o sucesso
escolar.
Este trabalho permite testar a implementação de uma inovadora forma de avaliação dos
conhecimentos, pois a TCN permite avaliar o progresso a nível das aprendizagens dos alunos com a
comparação à rede de referência dos conceitos.
O estudo das estruturas mentais irá permitir tirar conclusões sobre os processos e os meios das
práticas letivas. A possibilidade de comparar experiências letivas com e/ou sem as ideais emanadas pela
TCN permitem a elaboração de conclusões. A realização deste trabalho trará contributos importantes para
tornar mais “sólidas “ou contradizer as ideias aliadas à TCN.
O gosto por esta ciência depende do nível de compreensão que cada um possui, se conseguirmos
melhorar o processo de ensino-aprendizagem, não só estaremos a formar cidadãos mais competentes,
como estaremos a despertar o gosto pela Matemática.
Consideremos de grande importância conhecer a estrutura cognitiva de cada aluno e a partir dela
tentar colmatar lacunas ou fortalecer ligações por forma a melhorar a aprendizagem. Se o conhecimento
que um aluno detém previamente constitui a base de todo o processo de ensino, então será importante ter
ferramentas que nos ajudem a conhecer toda a sua estrutura cognitiva inicial e basear todo o processo de
ensino sobre essas conclusões.
De um modo geral, o interesse desta investigação centra-se sobretudo nos seguintes aspetos:
1- Consideramos a temática da investigação interessante. Na nossa opinião, ao longo do
trabalho conseguiremos demonstrar como o interesse do problema sobre o qual se centra a
investigação.
2- Ao tentar responder aos problemas propostos estaremos a possibilitar avanços na
Ciência. Sobretudo nas conclusões finais teremos a oportunidade de responder às questões que
foram formuladas numa fase inicial.
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3- O interesse do trabalho radica na forma inovadora como tenta modificar os processos de
ensino e também no marco teórico que leva à sua contextualização.
4- A realização deste trabalho é importante uma vez que ‘abre as portas’ a novas
investigações dentro da área. Muito poderá ainda ser feito para desenvolver esta teoria. Após a
realização desta investigação certamente existirão novos dados que conduzirão a novas
investigações.
1.4. Perguntas de Investigação
A representação cognitiva do conhecimento que o aluno possui deve ser analisada tendo em conta
o contexto em que está inserida, realçando-se os conceitos que mais significativos e as relações que são
estabelecidas entre eles.
Questão 1.4.1. Como implementar as ideias das Teoria dos Conceitos Nucleares no ensino?
Questão 1.4.2. A introdução das ideias da TNC no ensino provoca melhoria no processo de ensino aprendizagem face ao ensino usual?

1.5.Objetivos da Investigação
Este trabalho visa investigar a implementação de um novo processo de ensino-aprendizagem
baseado na TCN, deste modo, pretende-se melhorar o processo de ensino-aprendizagem à luz das ideias
emanadas da TCN. Nele pretende-se descobrir quais os contributos que são possíveis ceder para a melhoria
do ensino usual da Matemática.
Numa fase inicial, tentar-se-á conhecer as estruturas mentais existentes nos alunos. Conhecendo as
lacunas conceptuais dos alunos, tentar-se-á descobrir se é possível traçar estratégias adequadas e conduzir
a sua rede conceptual próxima à rede de referência. Desta forma, teremos a possibilidade de testar se uma
rede conceptual muito próxima da rede de referência levará os alunos a obter melhores resultados.
É um dos objetivos deste trabalho criar condições no ensino que transpareçam as ideias emanadas
pela TCN.
Na maioria dos casos, o ensino da Matemática tem conduzido os alunos a obterem maus resultados
e a não possuírem o gosto por esta ciência. Com este trabalho, pretende-se contribuir para a melhoria
desses resultados e, simultaneamente, cultivar o gosto pela Matemática.
Pretende-se alcançar ao longo deste trabalho, os seguintes objetivos:
Objetivo 1. Criar uma Unidade didática que aplique as ideias da TNC no ensino da Geometria
Objetivo 1.1 Identificar as principais diferenças entre uma unidade didática TNC e uma unidade
didática USUAL.
Objetivo 1.2. Selecionar materiais adequados.
Objetivo 1.3. Estabelecer uma sequência de ensino TNC.
Objetivo 1.4. Estabelecer critérios de avaliação das aprendizagens em termos de TNC
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Objetivo 2. Analisar as variações das estruturas cognitivas dos alunos e resultados escolares, como produto
da aplicação de uma unidade didática à luz da TNC, no processo de ensino-aprendizagem.
Objetivo 2.1. Estudar as relações entre conceitos nos alunos antes e após a aplicação da unidade
didática, nos grupo TNC e USUAL.
Objetivo 2.2. Estudar o índice de coerência das redes dos alunos antes e após a aplicação da
unidade didática TNC, e as relações deste mesmo grupo face ao grupo USUAL.
Objetivo 2.3. Estudar o índice de complexidade das redes dos alunos antes e após a aplicação da
unidade didática, nos grupo TNC e USUAL.
Objetivo 2.4. Estudar a similaridade com a rede de referência das redes dos alunos antes e após a
aplicação da unidade didática, nos grupos TNC e USUAL.
Objetivo 2.5. Comparar os resultados escolares dos alunos sujeitos à metodologia TNC antes e após
da aplicação da unidade didática e face ao grupo USUAL.
1.6.Hipóteses de investigação
Na realização do presente estudo colocámos as hipóteses que se descrevem seguidamente:
Hipótese 1: Os alunos sujeitos à metodologia TNC têm melhores resultados face aos que estiveram sujeitos
à metodologia usual.
Hipótese 1.1. Os alunos sujeitos à metodologia TNC têm melhores resultados escolares face aos que
estiveram sujeitos à metodologia usual..
Hipótese 1.2. As redes que representam a estrutura cognitiva dos alunos sujeitos à metodologia
TNC apresentam uma maior similaridade com a rede de referência.
Hipótese 1.3. As redes que representam a estrutura cognitiva dos alunos sujeitos à metodologia
TNC apresentam uma maior coerência face aos sujeitos à metodologia usual.
Hipótese 1.4. As redes que representam a estrutura cognitiva dos alunos sujeitos à metodologia
TNC apresentam uma menor complexidade face aos sujeitos à metodologia usual.
Hipótese 1.5. As redes que representam a estrutura cognitiva dos alunos sujeitos à metodologia
TNC apresentam um maior número de ligações corretas face aos que estiveram sujeitos à
metodologia usual.
Em suma, tentámos explicar o problema de investigação, caracterizar o contexto em que se
desenvolve, o interesse que detém a investigação e questões concretas, bem como os objetivos propostos
na tese que serão desenvolvidos nos capítulos que se seguem.
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CAPÍTULO 2 - A CIÊNCIA COGNITIVA
2.1.Introdução
Nesta secção iremos tratar da Ciência Cognitiva. Esta detém um papel muito importante,
uma vez que serve de suporte à Teoria dos Conceitos Nucleares sobre a qual se centra o nosso
estudo.
A Ciência Cognitiva “disponibiliza fundamentos teóricos que ajudam na representação,
descrição e estudos dos processos de aquisição e transmissão do conhecimento, através de
conceções, métodos e ferramentas específicas. Estas são potentes formas de obtenção de
informação relevante à compreensão dos fenómenos educativos” (Godinho 2007,p.60).
A Ciência Cognitiva detém um papel de destaque, no que diz respeito ao processo de
aprendizagem e da didática da Matemática, uma vez que se preocupa com as estruturas mentais e
com o processo de compreensão e de assimilação dos conceitos em todo esse processo de
aprendizagem.
As disciplinas que mais influenciam as didáticas da Matemática são: Psicologia Cognitiva e
Educativa, Matemática e Pedagogia, Sociologia, Epistemologia, Antropologia e História da
Matemática (Godinho, 2007).
A Ciência Cognitiva tem doado os principais contributos, no que concerne à compreensão e
representação do conhecimento da estrutura cognitiva, tanto em resultados de investigação, como
em resultados teóricos. Esta disponibiliza fundamentos teóricos que ajudam a perceber os processos
aliados à aquisição e transmissão do conhecimento, recorrendo a métodos e técnicas próprias. As
principais ciências que integram a Ciência Cognitiva são a Psicologia, a Biologia e a Inteligência
Artificial que passaremos a descrever detalhadamente mais à frente nesta secção. Deste modo,
tentaremos explicar de forma aprofundada como se processa a aquisição e a representação do
conhecimento, dando ênfase à Ciência Cognitiva.
As teorias da Aprendizagem foram sofrendo uma evolução ao longo dos tempos, novas
conceções foram surgindo e alguns estudos vieram dissipar as ideias que os antecederam.
Neste capítulo a Ciência Cognitiva será objeto de análise na qual, faremos uma exposição das
suas ideias e seus principais defensores, bem como referência às teorias de aprendizagem existentes
antes da Ciência Cognitiva. Apresentar-se-á o contributo e a influência de algumas dessas mesmas
ideias no ensino. Alguns autores terão um especial destaque por acharmos que as suas ideias são
importantes para este estudo.

2.2. A Ciência Cognitiva
Ao longo dos tempos muitos trabalhos têm sido realizados em redor do tema Aprendizagem.
O estudo dos processos mentais relacionados com os métodos de ensino e a aprendizagem deram
origem a diversas correntes e a diferentes perspetivas ao longo dos tempos.
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Os mapas conceptuais são um ótimo instrumento de aprendizagem significativa, no que
concerne a auxiliar no destaque de conceitos-chave a aprender, ao sugerir novas ligações e ao
permitir a incorporação dos conhecimentos e experiências anteriores dos alunos, os mapas
conceptuais, ajudando igualmente o professor a definir os caminhos a seguir tendo em vista um
desenvolvimento curricular promotor do sucesso na aprendizagem. (Novak y Gowin, 1988).
Mais recentemente a Ciência Cognitiva que veio dar um novo ênfase à aprendizagem. As
Ciências Cognitivas surgiram nos meados do século passado, nos Estados Unidos e pretendiam
compreender a inteligência humana, tentado perceber, descrever e eventualmente, simular as
principais capacidades humanas no que concerne a linguagem, raciocínio, perceção, coordenação
motora entre outras.
A afirmação como ciência aparece ligada aos fenómenos constitutivos dos aparelhos e do
comportamento psicobiológico e às interações entre eles. De facto, muito aliam a sua origem à
Cibernética (Weiner, 1948). Todavia é consensual que começou a ser encarada nos moldes atuais,
simultaneamente com a Inteligência Artificial, num Simpósio sobre Teoria da Informação, que teve
lugar em Massachusetts Institute For Technology (MIT), em 1956. Este Simpósio constituiu o
”pontapé de saída”, sendo que nele participaram diversos especialistas de diferentes áreas do
conhecimento, como psicólogos e linguistas, e viriam a ter um papel de destaque na emergência
desta ciência. Estimulados pelas necessidades da Segunda Guerra Mundial os governos Ingleses e dos
Estados Unidos deram grandes apoios financeiros a todas a áreas que pudessem contribuir para o
desenvolvimento do conhecimento no que concerne à codificação, descodificação, compreensão e
transformação da informação.
As Ciências Cognitivas têm uma grande abrangência no que diz respeito a áreas de
conhecimentos, atendendo à complexidade do seu objeto de estudo, a mesma gera alguma dinâmica
e proporcionou a sua rápida evolução. A ciência cognitiva teve, assim, origem num conjunto de
estudos académicos, tendo uma abrangência ampla no que respeita a campos científicos, como é o
caso de psicologia, informática, linguística, entre outros.
Podemos dizer, do ponto de vista educacional, que a ciência cognitiva é composta por três
ramos: Psicologia, Biologia e Inteligência Artificial.

Fig. 2.1. Ciências que integram as Ciências cognitivas, segundo Casas (2002)

A Ciência Cognitiva abrange um variado leque de áreas e interesses, as disciplinas que a
compõem, as quais vão sofrendo evolução, tanto a nível dos fundamentos teóricos, como de
métodos e técnicas aliadas à sua investigação e, como tal, é difícil estabelecer uma definição única de
Ciência Cognitiva.
O conceito de Ciência Cognitiva é bastante complexo e como tal, podemos observá-lo na
figura 2.2:
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Pensamento
Intelecto

Compreensão

Mente

Alma

Ciência Cognitiva

Apropriação
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Perceção
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Fig. 2.2. Esquema sobre a complexidade da Ciência Cognitiva. (elaboração própria)

Na figura 2.2. aparece destacada a relação que se estabelece entre a Ciência Cognitiva e as
duas dimensões que são a “mente” e a “inteligência”. A Ciência Cognitiva é um conceito complexo,
bem como as dimensões que lhe estão aliadas, por um lado a mente como um conceito abstrato que,
segundo este esquema aparece relacionada a conceitos, tais como, o pensamento, a alma, o
intelecto e o entendimento. Por outro lado, a inteligência como sendo uma dimensão que é
resultante da perceção do indivíduo, da sua apreensão e compreensão que realiza, bem como da
própria faculdade de aprender, por outro, essa mesma inteligência é encarada como o
desenvolvimento da consciência interna, não estando relacionada com os conhecimentos adquiridos,
mas com a capacidade de reflexão.
Podemos apresentar, no que concerne à Ciência Cognitiva, algumas definições de diversos
autores, tal como é o caso da definição cedida por Adarraga (1994, p.38) “como primeira
aproximação, podemos dizer que a Ciência Cognitiva ocupa-se do estudo dos sistemas que possuem,
atual ou potencialmente, alguma forma de inteligência ou capacidade intelectuais, nas suas diversas
facetas e manifestações reais ou concebíveis”.
As Ciências Cognitivas são, ou pretendem ser, o estudo do pensamento de forma científica
de várias disciplinas. (Iglesias, 2006)
É a ciência que responde a questões epistemológicas antigas, em particular às relacionadas
com a natureza do conhecimento, os elementos que o combinam, as suas fontes, evolução e
propagação. (Gardner, 1996).
“É o estudo interdisciplinar da mente e da inteligência, abarcando a filosofia, a psicologia, a
inteligência artificial, a neurociência, a linguística e a antropologia”. (Thagard, 2004 cit. por Antunes,
2010, p.191)
“É uma disciplina criada a partir de uma convergência de interesses entre os que visam o
estudo da cognição segundo diferentes pontos de vista. O aspeto crítico da Ciência Cognitiva é a
procura da compreensão da cognição quer seja real, abstrata, humana ou mecânica. A sua meta é
compreender os princípios da conduta cognitiva e inteligente. A sua esperança é que nos permita
obter uma melhor compreensão da mente humana, do ensino e aprendizagem, das habilidades
mentais e do desenvolvimento de instrumentos inteligentes que possam aumentar as capacidades
humanas de forma importante e construtiva”. (Norman, 1987, cit. por Antunes, 2010, p.192).
É um campo que estuda a cognição em que vai buscar recursos de um certo número de
disciplinas, incluindo a psicologia cognitiva, a inteligência artificial, a linguística, a filosofia a
neurociência e a antropologia cognitiva. (Von- Eckardt, 1993).
Na nossa opinião, importa destacar que a Ciência Cognitiva impulsionou a criação de agentes
baseados no conhecimento de mecanismos de raciocínio e de agentes aprendizes, adaptativos e
interativos e, também a promoção de importantes avanços no que se refere a técnicas de construção
de modelos de aquisição e representação do conhecimento. Ao longo deste trabalho de investigação
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fazemos recurso a técnicas próprias da Inteligência Artificial, nomeadamente, as Redes Associativas
Pathfinder.
A Ciência Cognitiva desenvolve-se numa dimensão de estudo abstrato da Cognição e tenta
abordar as funções intelectuais numa perspetiva teórico-explicativa, tentando desenvolver teorias
que expliquem a cognição humana: perceção, pensamento e aprendizagem.
Tal como já referimos no carácter de ciência multidisciplinar, a Ciência Cognitiva integra
outras ciências, nomeadamente, Psicologia, Biologia e Inteligência Artificial, centrando-nos no nosso
estudo, parece-nos importante realçá-las por terem implicações na forma como se processa a
cognição humana e o processo de aprendizagem.
Este estudo tem por base muitos dos pressupostos das Ciência Cognitiva, pelo que, iremos
efetuar um destaque para as três áreas (Biologia, I.A. e Psicologia), onde tentaremos realçar os
aspetos principais e mais marcantes da teoria. Pretendemos evidenciar as implicações na cognição
humana e consequentemente na aprendizagem.

2.2.1. A Psicologia
Uma vez que a Psicologia Cognitiva incide sobre os processos cognitivos, tentando perceber e
descrever como funciona a mente humana, assume um papel extremamente importante no campo
da aprendizagem, pois é ela que estuda os processos de aprendizagem, transmissão e aquisição do
conhecimento.
Podemos afirmar que a Psicologia Cognitiva estuda os processos mentais aliados ao
comportamento, examinando questões relacionadas com a memória, a atenção, a perceção, bem
como a resolução de problemas.
Pode-se afirmar que foi desde a segunda metade do século XIX que as funções mentais
humanas deixaram o campo da filosofia e começaram a se tornar objeto legítimo de investigação
científica. Foi com Broadbent (1958) que teve a sua primeira abordagem cognitiva. Desde então
passou a ser encarada segundo um modelo que considera que os processos mentais estão
relacionados com processamento de informação, no domínio da Inteligência Artificial.
A Psicologia ocupa-se, assim, dos processos cognitivos e da descrição e estudo dos processos
internos da mente humana. Entre os seus contributos, é de realçar a nível teórico, a noção de
Estrutura Cognitiva como sendo uma construção hipotética que se refere à organização, em forma de
redes, das relações entre conceitos na memória semântica ou a longo prazo. (Shavelson, 1972).
Dentro da Psicologia Cognitiva salienta-se o modelo de Atkinson e Shiffrin (1968). Estes
autores retratam a memória como um sistema com componentes inter-relacionadas que são
comandadas pelo próprio indivíduo. Distinguem três componentes na memória: o registo sensorial, o
armazenamento a curto prazo e o armazenamento a longo prazo (Trespalacios, 1992).
Nestes moldes a memória deixa de ser encarada como um armazém e passa a ser vista como
um sistema com componentes ligadas entre si, que são controladas pelo sujeito (Casas y Luengo,
2004b).
Um dos modelos denominado de “Memória Associativa Humana” também contribuiu para a
sustentação à técnica das redes associativas. Este modelo estabelece as relações existentes entre
conceitos passíveis de representação sob a forma de uma estrutura em árvore. (Anderson y Bower,
1973).
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No que concerne à compreensão da organização da memória, os trabalhos de Tulving (1972)
salientam-se por defenderem que o conhecimento é acumulado a partir da interação entre dois tipos
de memória:
• Memória sequencial ou epistemológica – relaciona-se com a sequência temporal dos
acontecimentos;
• Memória semântica – corresponde ao conhecimento organizado acerca das palavras e
símbolos verbais, significados e relações entre eles.
A Psicologia Cognitiva recorre ao conceito de esquema, mas com origem computacional.
Neste campo, a Teoria dos Esquemas (Rumelhart, 1984), a qual defende que os processos
cognitivos se explicam por meio de esquemas de representações mentais interligadas. Segundo esta
perspetiva os conceitos são estruturas de elementos ligados em rede.
Do ponto de vista da Ciência Cognitiva é importante conhecer em que ‘moldes’ se processa a
aprendizagem. A educação é vista como o processo de transmissão de representações mentais entre
indivíduos.
É importante perceber o modo como se desenvolve a aprendizagem, como decorre todo o
processo de transmissão, assimilação e quais as modificações no forro cognitivo dos indivíduos
sujeitos ao processo de ensino e aprendizagem.
Segundo Rumelhart (1984, p. 163) “um esquema é uma estrutura de dados para representar
conceitos genéricos armazenados na memória”. Podemos afirmar que a Teoria dos esquemas pode
se considerada como uma teoria da representação e recurso dos conhecimentos armazenados na
memória.
Um “esquema”, relativo a um objeto ou ideia, é constituído por um conjunto de atributos que o
indivíduo associa a esse objeto, ideia, ou conceito, constituindo um bloco organizado de
conhecimento, pertinente num determinado domínio. (Gomes, 1996).
Norman (1982) considera que os esquemas representam um nível mais avançado de
conhecimento do que estruturas simples das redes semânticas, sendo que consistem em estruturas
de conhecimentos muito inter-relacionadas.
“O esquema de um objeto, evento ou ideia é composto de um conjunto de atributos que os
caracterizam e que ajudam ao seu reconhecimento e distinção. Estes atributos permitem estabelecer
relações com outros esquemas. Estas representações mentais em forma de esquemas estão
relacionadas umas com as outras e é precisamente essa inter-relação que as torna
significativas”(Carvalho, 2011, p.107).
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1958 Broadbent

Primeira abordagem cognitiva em Psicologia

1968 Atkinson e
Shiffrin

A memória é encarada como um sistema com componentes interligados, que
são comandadas pelo próprio individuo.

1972 Shavelson

A Psicologia ocupa-se dos processos cognitivos, da descrição e estudo de
processos internos da mente humana.

1976 Norman,
Gentner e
Stevens

As experiências pessoais condicionam os esquemas de cada um determinado
objeto ou acontecimento. Cada esquema que construímos representa uma
mini-janela de trabalho na qual, se inter-relacionam, numa única unidade
conceptual, os elementos ou atributos com informação sobre esse tópico ou
experiência.

1984 Rumelhart

Os processos cognitivos se explicam por meio de esquemas de representações
mentais interligadas. Segundo esta perspetiva os conceitos são estruturas de
elementos ligados em rede. (teoria dos esquemas)

Tabela2.1: Síntese dos autores que antecederam a Teoria dos Esquemas (elaboração própria)

A tabela 2.1 apresenta uma síntese dos principais autores, nos quais a Teoria dos Conceitos
Nucleares foi beber as suas ideias. No capítulo 5 apresentamos detalhadamente esta nova teoria
sobre a qual nos baseamos para o desenvolvimento do nosso trabalho de investigação. Saliente-se
que esta teoria para definir os seus elementos baseou-se sobretudo nas ideias de Shavelson e de
Rumelhart.
“Por exemplo, a maioria de nós tem um esquema bem desenvolvido para avião, que inclui
atributos como asas, fuselagem, bancos, motores a jacto, hospedeiras de bordo, serviço de bordo e
assim adiante. O esquema de avião é um membro das classes superiores de esquemas tais como
transportes, viagens de negócios, férias ou lazer. Da mesma forma, o nosso esquema de avião tem
atributos específicos que são preenchidos com aviões mais específicos como um Boeng 747 ou o
avião em que voei para Londres”. (Jonassen, Beissner e Yacci, 1993, p.6).
As experiências pessoais condicionam os esquemas de cada um determinado objeto ou
acontecimento. Cada esquema que construímos representa uma mini-janela de trabalho na qual, se
inter-relacionam, numa única unidade conceptual, os elementos ou atributos com informação sobre
esse tópico ou experiência. (Norman, Gentner y Stevens, 1976, cit. Por Jonassen y al, 1993).
Jonassen, Beissner e Yacci (1993) afirmam que as conceções de aprendizagem baseiam-se
nos princípios da psicologia cognitiva. De acordo com estas conceções, a aprendizagem é uma
reorganização das estruturas e conhecimento. As estruturas de conhecimento referem-se à
organização das ideias na memória semântica. Estas ideias são frequentemente referidas como
esquemas.
Em Pedagogia da Educação estes estudos têm adquirido um grande interesse, pois tornou-se
importante perceber em que moldes se processa a aprendizagem, conhecimento e, representando
de forma adequada, como se geram os processos de aquisição e transmissão do conhecimento.
Não obstante, não podemos descuidar os diversos fatores que influenciam o rendimento do
sistema cognitivo, tal como refere Díaz Godino (1991), realçando que no momento de resolver uma
tarefa cada indivíduo está sujeito a fatores pessoais, culturais, sociais, bem como os intrínsecos ao
tipo de informação que é fornecida.
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Em suma, o rendimento do sistema cognitivo, no momento da realização de uma tarefa, é
influenciado pelos fatores pessoais, sociais, bem como o tipo de informação a usar, nomeadamente
os conhecimentos prévios.
Vários autores (Ausubel, Novak e Hanesian, 1978; Chase e Simon, 1973) consideram que é
mais fácil aprender uma nova informação quando esta está relacionada com um conhecimento já
existente a priori, sendo que um individuo é um fator ativo na elaboração do seu próprio
conhecimento e é capaz de criar redes de conhecimento interligando conceitos e não se limitar
apenas a recordar factos dispersos sem significado preexistentes.
2.2.2. Biologia
A Biologia é uma das ciências que integram a Ciência Cognitiva, como indicámos na figura 2.1.
Vejamos agora de forma mais detalhada os pressupostos desta dimensão.
O cérebro humano constituiu ao logo dos tempos um mistério sobre o qual se foram
construindo as mais diversas teorias. Como todos sabemos este órgão faz parte do sistema nervoso
central situado no interior da caixa craniana.
O sistema nervoso e o cérebro começaram a ser estudados sobretudo no século dezanove.
Até então pouco se sabia da sua atividade e na maioria dos casos apenas eram dadas explicações
filosóficas sobre o seu funcionamento.
Ramón y Cajal recorrendo a técnicas do seu contemporâneo Camillo Golgi conseguiu
descobrir a estrutura microscópica do sistema nervoso. Começaram a ser dados os primeiros passos
para a compreensão do funcionamento do cérebro. Surge assim a impulsão para a tentativa de
explicar como se processa o pensamento e os sentimentos do ser humano. (Casas,2002)
Atualmente pensa-se que o cérebro humano é constituído por cerca de 100 biliões de células
nervosas chamadas neurónios. Os neurónios são as células essenciais para a existência de atividade
cerebral. Os neurónios têm a incrível habilidade de juntar e transmitir sinais eletroquímicos,
usualmente chamado sinapses. Podemos afirmar que cada neurónio é constituído por três partes
básicas: corpo celular, axónio e dentritos ou terminações nervosas. No esquema que se segue
podemos observar as suas componentes principais.

Fig. 2.3. Esquema básico de um neurónio (extraída de Antunes, 2010)
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Entre neurónios tem lugar o fenómeno denominado de sinapse, podemos dizer que uma
sinapse nervosa ocorre nos pontos onde as extremidades de neurónios contíguos se encontram e o
estímulo passa de um neurónio para o seguinte por meio de mediadores químicos, os
neurotransmissores. De uma forma resumida, a sinapse é o processo de comunicação entre
neurónios. O impulso nervoso é transmitido de um neurónio para outro após a estimulação de
recetores dos dentritos, por parte de substâncias libertadas pelos axónios. Existe até então um fraco
conhecimentos sobre a forma como é processada a informação num neurónio, mas pensa-se que
esse processo é simples, somente se torna mais complexo numa visão global de toda a estrutura
neurológica. É importante realçar que o processo de transmissão de informação entre neurónios não
decorre de uma forma linear, mas sim de uma forma conjunta e simultânea num determinado grupo
de neurónios.
De um modo sintético, podemos afirmar que um neurónio funciona do seguinte modo:
”através das dendrites recebe de outros neurónios sinais de ativação, estes sinais são impulsos
elétricos que são transmitidos através das sinapses por meio de um processo eletroquímico. O soma
(ou corpo celular) “adiciona” os sinais de entrada. Se a soma desse sinais alcançar um determinado
limiar, o neurónio dispara enviando um sinal pelo axónio. Este sinal propaga-se aos outros neurónios
através das sinapses” (Costa y Simões, 2004).

Fig. 2.4. – Representação de um neurónio(extraída de Carvalho, 2011)

Na figura 2.4., aparece representado um neurónio. Através das suas dentrites um neurónio
recebe de outros neurónios sinais de excitação ou de inibição que são transformados em voltagens
elétricas e transmitidos ao seu corpo celular ou soma. Esses sinais são então somados (se forem
excitatórios) ou subtraídos (se forem inibitórios) ao estado (voltagem) do neurónio. Se desse
processo resultar um valor de voltagem superior a um valor de referência, denominado limiar, então
o neurónio dispara e é transmitido um sinal ao longo de um axónio que o conduz até à sua
extremidade, às sinapses. Cada sinapse permite uma ligação química entre o axónio e as dentrites de
outros neurónios, a quem o sinal vai ser passado. Para esta ligação se processar é necessária, no
entanto, a transformação do sinal elétrico em químico, sendo o transporte do sinal assegurado por
um neurotransmissor. Chegado ao novo neurónio o processo repete-se.
“O nosso cérebro é formado por um número elevado de neurónios, densamente interligados.
Cada um deles, como acabamos de descrever, realiza uma tarefa elementar, a de propagar um sinal
de excitação ou de inibição” (Costa y Simões, 2004; cit. Por Carvalho, 2011, p.102)
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Tal como refere Damásio (1994, p.46) “O sistema nervoso central está «neuralmente» ligado
a praticamente todos os recantos e recessos do resto do corpo por nervos, que no seu conjunto
constituem o sistema nervoso periférico. Os nervos transportam impulsos do cérebro para o corpo e
do corpo para o cérebro”.
Segundo Casas (2002, p.38) “o sistema nervoso é um enorme sistema de armazenamento e
processamento de informação, conceito que vai muito além de um mero registo de informações que
se adquire consciente e voluntariamente”.
As densidades das conexões estabelecidas entre neurónios realçam o carácter interativo de
toda a atividade cerebral e permitem não só a execução de movimentos por meio do corpo, como
também permitem a ocorrência de aprendizagem baseada e estabelecendo relações com
experiências anteriores. E são estes mecanismos que possibilitam a aprendizagem, pois verifica-se
que ligações mais usadas tornam-se mais fortes e que os neurónios por vezes formam novas ligações
com outros neurónios.
Segundo Casas (2002, p.39) “a existência de estas redes neuronais supõe também a
existência de outras estruturas mais estáveis, em redor das quais tendem a agrupar-se estruturas e
conexões mais estáveis. Deste modo, surgem “mapas” interconectados e disposições estáveis, que
influem no processamento dos impulsos que chegam posteriormente, e como se verá têm um
paralelismo claro na forma em que, na nossa opinião, se organizam os conceitos na mente durante a
aprendizagem.”
Neste campo, Gerald Edelman (Edelman y Mountcastle, 1978) teve um papel muito
importante nos contributos das Biologia na Ciência Cognitiva. Obteve o prémio Nobel em 1972, com
os trabalhos desenvolvidos junto dos seus colaboradores no campo na imunologia. No seu trabalho
apresenta uma nova conceção do sistema imunológico, defendendo que este não consiste num
leque extenso de conhecimentos sobre os anticorpos determinados pelos genes, mas sim, num
número limitado de genes proporciona os códigos para milhões de anticorpos distintos que existem
no organismo. Na presença de um vírus produz uma seleção de anticorpos que melhor se adequam a
esses mesmos organismos, deste modo, o sistema imunológico, não se consegue ensinar, antecipar
minuciosamente a sua atuação, ele é pois um sistema seletivo que se adequa a cada situação
segundo os princípios darwinistas da seleção.
No que diz respeito à Biologia, mais precisamente à Neurologia, os seus estudos referem-se
de um modo geral às “configurações neurológicas como possível substrato de funções intelectuais
tais como memória, cognição e outras”(Casas y Luengo, 2004a).
A Biologia traz novos contributos à Ciência Cognitiva uma vez que cede a noção de sistema
nervoso e de toda a sua estrutura composta por neurónios, de redes neuronais, que reagem a
estímulos externos. Estas redes neuronais serviram de base às construções sobre representações
mentais da ciência cognitiva.

2.2.3. Inteligência Artificial
A inteligência Artificial é uma ciência que tem vindo a emergir com o passar do tempo. No
século XIX, Alan Turing (1950) desencadeia os primeiros grandes avanços nesta ciência, mas é em
1956 que a Inteligência Artificial começa a ser vista como ciência. Tal como já referimos
anteriormente, num Simpósio sobre Teoria da Informação, que teve lugar em Massachusetts
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Institute For Technology (MIT), em 1956, implementou o termo IA. Este Simpósio constituiu o
”pontapé de saída”, para os avanços das investigações nesta área, uma vez que nele participaram
diversos especialistas de diferentes áreas do conhecimento, como psicólogos e linguistas, entre
outras.
Há quem considere Jonh McCarthy, como o pai do termo Inteligência Artificial, pois ele com a
colaboração de Marvin Minsky (1968) inventou o termo inteligência artificial para descrever
máquinas pensantes. (McCarthy, 1977)
A inteligência artificial evolui lado a lado com o progresso dos computadores, que ao longo
dos tempos foram começando a ser visto, não meramente como simples máquinas, mas sim como
máquinas “inteligentes”.
Podemos realçar alguns trabalhos que contribuíram para o aparecimento da inteligência
Artificial e simultaneamente contribuíram para o desencadear de trabalhos, por exemplo em 1943,
Warren McCulloch e Walter Pitts, produziram trabalhos pioneiros em redes neurais. Em 1946,
George Devol inventou um dispositivo que controlava máquinas utilizando registos magnéticos; e em
1948, Norbert Wiener, então no MIT, publicou o livro cujo título cunhou o termo Cibernética.
Também em 1948, um inventor pouco conhecido chamado William Grey Walter construiu duas
tartarugas mecânicas chamadas Elmer e Elsie, que realmente pareciam, moviam-se, e agiam como
tartarugas.
Podemos afirmar que a Inteligência Artificial é uma área de pesquisa da ciência da
computação dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou simulem a
capacidade humana de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser inteligente. O
desenvolvimento, tal com já foi referido, começou logo após a Segunda Guerra Mundial, com o artigo
"Computing Machinery and Intelligence" do matemático inglês Alan Turing (1950).
Foi Allen Newell, juntamente com Herbert Simon criou em 1956 o primeiro programa de
Inteligência Artificial, logic theoristic.
Diversos autores (Minsky, 1968; Schank y Abelson, 1977, cit. por Rumelhart, 1984) foram
percursores dos pressupostos da Inteligência Artificial defendem que um programa capaz de realizar
as tarefas que ao serem feitas por seres humanos requeriam inteligência, deve possuir uma forte
componente sintática e simultaneamente uma forte componente semântica, bem como deter um
conhecimento específico da temática e esse conhecimento constituem os esquemas do sistema de
processamento. (Teoria dos Esquemas)
Allen Newell (1993), levantando a questão sobre o que é a Inteligência Artificial responde
que "A Inteligência Artificial é conhecimento - teoria, dados, avaliação - que descreve os meios para
atingir uma classe de fins desejados."
A Inteligência Artificial é uma tentativa de reproduzir faculdades humanas como criatividade,
autoaperfeiçoamento e uso da linguagem. Todavia a definição de inteligência Artificial é um pouco
complexa, poderemos (Shapiro, 1987) considerá-la é como um campo multidisciplinar que inclui a
informática, neurociência, filosofia, psicologia, robótica e linguística, que se dedica à reprodução dos
métodos ou resultados do racionamento humano e da atividade do cérebro.
Diferentes correntes do pensamento têm estudado formas de estabelecer comportamentos
que retratem a ‘inteligência’ humana. Minsky (1968) no seu livro “Semantic Information Processing”
apresenta uma síntese de “como fazer máquinas que compreendem as coisas?”.
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Embora a Inteligência Artificial tenha sido alvo de estudos ao longo dos tempos, foi muito
recentemente, como já referimos, que se gerou um especial interesse em seu redor, devido ao
surgimento das aplicações práticas comerciais. Os avanços rápidos tecnológicos e computacionais
têm sido um fator decisivo.
Um sistema em Inteligência Artificial não se limita ao armazenamento e manipulação de
dados, mas abrangem simultaneamente a aquisição, a manipulação e a representação do
conhecimento. Esta manipulação engloba a habilidade de deduzir ou aferir novos conhecimentos,
novas relações sobre os conceitos, partindo do conhecimento pré-existente e recorrer a métodos
apropriados para resolver problemas complexos que são frequentemente não quantitativos por
natureza.

IA

Representaçã
Aquisiçã

Pesquisa

Conhecimento
Dedução

Fig.2. 5. Uma noção conceptual dos sistemas de Inteligência Artificial. ( elaboração própria)

As principais questões a serem abordadas circundam em redor da problemática: aquisição,
representação, manipulação do conhecimento, uma estratégia de controlo ou máquina de inferência
que determina os itens de conhecimento a serem acedidos, as deduções a serem feitas, e a ordem
dos passos a serem utilizados. (Schutzer, 1987). A figura 2.5 esquematiza estas questões, salientando
a inter-relação entre os diversos componentes de um sistema clássico de Inteligência Artificial.
Pensa-se que Inteligência Artificial é a chave do futuro tecnológico. Os estudos efetuados em
redor da Inteligência artificial abrangem diversas áreas que envolvem o raciocínio humano, tentando
imitá-lo e realizando deduções. Entre as áreas que são abrangidas pela Inteligência Artificial
destacam-se (Savory, 1987):
• Sistemas Especialistas ou Sistemas baseados em Conhecimento;
• Sistemas Inteligentes/ Aprendizagem.
• Compreensão/ tradução de Linguagem Natural;
• Compreensão/ Geração de voz;
• Análise de imagem e cena em tempo real
• Programação Automática.
Em inteligência Artificial podemos considerar diversos paradigmas, tal como fazem referência
Godinho (2007) baseado em Costa e Simões(2004) indica:
• Metáfora computacional ou simbólica - a inteligência é encarada como
computação. Neste paradigma os computadores e a mente humana são instâncias de
sistemas físicos de símbolos, existindo uma correspondência direta entre os objetos
reais e a sua representação simbólica. Assim, um problema é encarado e
representado a partir de programas que atuam como representações do mundo real.
Baseiam-se na simulação do comportamento inteligente humano desvalorizando os
mecanismos responsáveis por tal.
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• Metáfora conexionista – a inteligência é vista como a propriedade resultante da
interação entre unidade de processamento, que correspondem em termos biológicos
aos neurónios. Um sistema que simule a estrutura do cérebro, será capaz de
aprender, assimilar, errar e aprender com esses erros. Faz parte integrante deste
paradigma as redes de neurónios artificiais, conhecidas como Redes Neuronais
Artificiais.
• Metáfora biológica – este paradigma faz a analogia com a forma como as espécies
evoluem. Fazem parte deste paradigma as noções biológicas de seleção natural,
genética e mutação.
A inteligência Artificial implica o desenvolvimento de técnicas informáticas promovam o
reconhecimento de padrões que modelam o processo de pensamento humano. As redes neuronais
artificiais constituem um dos ramos da Inteligência Artificial e são uma numa técnica computacional.
Têm como objetivo modelar o comportamento básico e a sua dinâmica do cérebro humano e
consistem num mero modelo matemático.
Tendo em conta a analogia biológica ao funcionamento do cérebro humano achámos
importante desenvolver de um modo mais detalhado as redes neuronais, que passaremos a tratar.
A inteligência Artificial visa um aumento contínuo da ‘inteligência’ do computador, tornandoo cada vez mais capaz de realizar tarefas de índole mais complexa, pesquisando, para isso, os
fenómenos da inteligência natural. Como tal a Inteligência Artificial é definida (Savory, 1987) como
sendo “a coleção de técnicas suportadas por computador emulando algumas capacidades dos seres
humanos, entre as quais:
•
•
•
•
•

Resolução de problemas;
Compreensão da linguagem natural;
Visão robótica;
Sistemas especialistas e aquisição do Conhecimento;
Metodologias de Representação do Conhecimento.

Devido à sua importância e analogia biológica, no nosso trabalho, centrar-mo-emos mais
detalhadamente nas Redes Neuronais.
2.2.4. Redes Neuronais
As Redes Neuronais Artificiais (RNAs) surgiram de diversos trabalhos desenvolvidos por um
conjunto de investigadores, a partir dos anos 40, que aliaram a computação ao interesse o
funcionamento do cérebro humano. Em 1943, Warren McCulloch, e Walter Pitts, introduziram o
primeiro modelo de Redes Neuronais simulando “máquinas” (Antunes, 2010).
Em inteligência Artificial são criadas, de modo análogo ao cérebro humano, redes neuronais
artificiais, que constituem mecanismos computacionais que tentam emular o funcionamento do
próprio cérebro humano.
As redes neuronais artificiais são redes paralelas de elementos simples que se encontrão
interligadas e as suas organizações hierárquicas que se espera que interajam com objetos do mundo
real da mesma maneira que os sistemas biológicos (Kohonen, 1984)
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As redes neuronais artificiais também podem ser encaradas como um sistema de
computação formado por um número de elementos de processamento simples e altamente
interligados, que processam a informação através da sua resposta de estado dinâmico a entrada de
dados externos” (Hecht-Nielsen, 1989).
O neurónio é o elemento fundamental do sistema nervoso do ser humano. Numa rede
neuronal artificial tenta-se imitar e aperfeiçoar o próprio cérebro e, consequentemente o neurónio.
Poderemos afirmar que uma rede neuronal artificial é caracterizada por um padrão de ligações entre
os neurónios (a que se chama topologia de rede), o método de determinação dos pesos das ligações
(a que se chama treino, ou aprendizagem) e uma função de ativação. Deste modo, uma rede artificial
constitui um modelo computacional caracterizado, sobretudo por um número elevado de elementos
simples, semelhantes a neurónios biológicos, denominadas unidades ou nós; uma rede de ligações
direcionadas, com pesos associados, entre os nós; os pesos números reais, positivos ou negativos;
cada unidade processa uma função de um número limitado de saídas de outros nós da rede; essas
saídas são pesadas e tornam-se as entradas da unidade.

Figura 2.6. -Esquema de um neurónio artificial (Antunes, 2010)

Na figura 2.6. está retratada uma estrutura lógico - matemática que procura simular a forma,
o comportamento e as funções de um neurónio biológico. Deste modo, as dentrites são substituídas
por entradas (x0, x1, x2,…) cujas ligações com o corpo celular artificial são realizadas através de
elementos chamados pesos (wj0, wj1, wj2, …). Os estímulos captados pelas entradas são processados
pela função soma, e o limiar de um disparo do neurónio biológico foi substituído pela função
transferência.
A topologia de uma rede de propagação para a frente com duas camadas totalmente ligadas:

Figura 2.7. -Exemplo de uma Rede Neuronal Artificial de 2 camadas com 4 entradas e 2 saídas. (Antunes, 2010)
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A chegada dos dados de entrada na capa de entrada provoca a produção dos dados de saída
pelos neurónios, que correspondem a dados de entrada para outras camadas do sistema, sendo que
na figura acima apenas ilustrámos duas.
As camadas podem estra totalmente interligadas, sendo que o neurónio da primeira camada
está totalmente ligado a todos os da segunda, ou parcialmente conectadas, e neste caso o neurónio
da primeira camada não está ligado a todos os da segunda.
Numa rede neuronal, a informação é armazenada nos pesos, estes são simétricos (o peso da
conexão de A para B é igual ao da conexão de B para A).
“As redes neuronais artificiais baseiam-se num conjunto de características comuns, baseados
na Teoria dos Grafos. Um grafo é constituído por nós, correspondendo a pontos, e arestas que ligam
os nós entre si”. (Antunes, 2010,p.203)
Tal como refere Godinho (2007), baseado em Costa e Simões (2004) e em Osorio (1991)
apresenta um paralelismo entre a terminologia das componentes das RNAs e a dos grafos:
Conexões – correspondem às arestas num grafo orientado. Neste as conexões fazem-se num
único sentido, possibilitando que a informação se processe numa direção definida. Cada
conexão terá um peso específico que modula o sinal de saída e que será transmitido ao
neurónio (Nó) seguinte. Os pesos serão a forma de memorização do padrão. Os pesos
positivos provocam excitação e os negativos provocam inibição da ligação. O peso igual a
zero significa que não existe ligação entre os nós.
Neurónios ou elementos de processamento – correspondem aos nós num Grafo. Estes são
igualmente denominados de neurónio e é onde ocorre o processamento. Cada nó ou
elemento de processamento recebe um valor padrão de entrada e possui tantas conexões de
saída, quantos os neurónios da camada seguinte, enviando um único valor de saída.
Padrões – correspondem aos dados de entrada da rede. Estes podem assumir valores
numéricos ou outro tipo de caracteres que serão posteriormente transformados em
números.
Funções – são os modelos matemáticos utilizados no processo de aprendizagem e
reconhecimento de padrões pela rede.
Como fatores que tornam apetecível a utilização de redes neuronais artificiais podemos
referir: O processamento local e autónomo de cada unidade combina-se com comportamentos
semelhantes das outras unidades produzindo um comportamento global complexo; O
comportamento inteligente é um fenómeno emergente; A utilização de um modelo computacional
semelhante ao cérebro pode permitir-nos encontrar soluções que seriam impossíveis com métodos
tradicionais (simbólicos); Os mecanismos necessários à memória associativa são representados
diretamente; Constitui um mecanismo computacional robusto já que a informação se encontra
representada de forma distribuída e contínua e não de forma discreta e centralizada; É tolerante a
falhas, já que pode ser organizada de maneira a que as computações não dependam de um conjunto
fixo de ligações e unidades.
A Inteligência Artificial, por meio de processos diretos ou indiretos, consegue imitar a
conduta humana. Este facto só foi possível pelo desenvolvimento das técnicas de representação e
aquisição do conhecimento.
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As aplicações das redes neurais são inúmeras, mas sofre um especial destaque e na resolução
de problemas em que a programação convencional não consegue responder.
Casas (2002) salienta uma característica das RNAs, tal como o cérebro, parecem possuir a
capacidade de aprendizagem, na medida em que os pesos das conexões são ajustados em função da
base de dados e dos padrões presentes numa dada situação. Ou seja, as redes neuronais ―aprendem
através dos exemplos e revelam algumas capacidades estruturais de generalização.
Cérebro
Aprende com a experiência.

Redes Neuronais Artificiais
-A alteração dos pesos das suas ligações (treino) proporciona que a rede
“aprenda” a solução do problema.
-O sistema adquire novos conhecimentos ajustando os pesos das ligações.
-A capacidade de aprendizagem depende da arquitetura e do algoritmo
escolhido para o seu treino.

Tabela 2.2. -Aprendizagem no cérebro e nas RNAs, segundo Casas (2002).

Tal como foi referido por Antunes (2010) as RNAs têm sido frequentemente utilizadas na
modelação de memória associativa, reconhecimento de padrões, representação de funções
booleanas, representação de funções contínuas, previsão de séries temporais, otimização entre
outras.
Com efeito, são exemplos de aplicações de redes neuronais artificiais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análise de pesquisa de mercado;
Aplicações climatéricas;
Identificação de fraude de cartão de crédito;
Robótica;
Classificação de dados;
Reconhecimento de padrões em linhas de montagem;
Filtros contra ruídos elétricos;
Análise de imagens;
Análise de voz;
Avaliação de créditos;
Análise de aroma e de odor;
Diagnósticos médicos;
Entre outros.

Os contributos das redes Neuronais têm sido de enorme importância no desenvolvimento do
conhecimento sobre os modos como se processa a aprendizagem. No nosso estudo detêm grande
importância, pois pretendemos compreender e contribuir para a melhoria do sucesso educativo dos
alunos.
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CAPÍTULO 3. CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO SEGUNDO A TEORIA DE APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
3.1. Introdução
A forma como se processa a elaboração do conhecimento deteve ao longo dos tempos uma
especial atenção por parte dos investigadores. A investigação do processamento, organização e
representação do conhecimento na estrutura cognitiva, pode conduzir a progressos no ensino e na
aprendizagem.
No nosso trabalho não nos interessa efetuar uma abordagem a todas as correntes e
ideologias no âmbito da aprendizagem, mas interessa-nos focar as teorias de aprendizagem mais
recentes, que servem de base aos fundamentos em aprendizagens produzidas num contexto escolar,
bem como nos processos de ensino- aprendizagem de conceitos construídos a partir de vivências e
de conhecimentos prévios dos alunos quer no dia-a-dia, quer no ambiente escolar.
De um modo particular, daremos um destaque especial à teoria de aprendizagem
significativa de Ausubel (Ausubel, 1968; Ausubel, Novak y Hanesian, 1983) à teoria de educação de
Novak e ao modelo de ensino- aprendizagem de Gowin (Novak y Gowin, 1984), Quanto à Teoria dos
Conceitos Nucleares (Casas, 2002; Casas y Luengo,2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2005; Arias, 2007;
Antunes, 2010; Carvalho, 2011) será desenvolvida em outro item por ser a que maior impacto tem na
nossa investigação.
Poderíamos fazer referência a correntes anteriores, por um lado a construtivista e
estruturalista, do séc. XX cujas referências são Piaget, Vigotsky, Bartlett e muitos outros. Por outro
lado, a as teorias que tiveram origem nos trabalhos de Skinner e outras teorias behavioristas
atualmente representadas pelas teorias de processamento de informação (Bruner, Shannon, Miller,
etc.)
As razões principais que distinguem e tornam incompatíveis as duas visões clássicas do
processo de aprendizagem e de aquisição do conhecimento são “no associativismo clássico, a
aprendizagem consiste em formar e reforçar associações entre duas unidades verbais(…) que se
presume diferem quantitativamente (na sua força) mas não qualitativamente. Hoje, supõe-se
geralmente que se aprendem relações entre unidades verbais e essas ligações podem diferir
qualitativamente.”(Voss, 1984, p.66) Deste modo, “contemporaneamente, as teorias associativas são
consideradas insuficientes para explicar aprendizagem, sobretudo porque na sua interpretação
tradicional não têm em conta a aquisição de relações nem o desenvolvimento de estruturas
organizadas.” (Carvalho,2011, p.112)
Independentemente do grau de profundidade que abordaremos alguns dos autores que
foram de grande importância na construção dos pilares de sustentação das nossas ideias, queremos
apresentar uma referência dos mesmos. Somos da opinião, que para que se suceda uma boa
compreensão do nosso trabalho, é importante perceber as ideias principais desses mesmos autores.
3.2. A teoria de aprendizagem significativa de Ausubel
Numa perspetiva cognitiva clássica da aprendizagem significativa é a proposta por David
Ausubel nos anos sessenta (Ausubel, 1963; 1968) ao publicar o livro “The psychology of meaningful
verbal learning – na introduction to school learning”, e por ele renovada recentemente, publicando
“The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view” (Ausubel, 2000).
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Ausubel é um psicólogo contemporâneo que se integra na corrente construtivista e
cognitivista da aprendizagem. “Desmarca-se claramente da Psicologia Clássica, em que os princípios
psicológicos eram extrapolados, de forma indiscriminada, da pesquisa sobre a aprendizagem animal
e automática. Considera-se um psicólogo educacional na aceção atual do termo, não simplesmente
psicólogo.” (Moreira et al, 2000, citado por Carvalho, 2011, p.113)
“O núcleo firme dessa perspetiva é a interação cognitiva não-arbitrária e não- literal entre o
novo conhecimento, potencialmente significativo, e algum conhecimento prévio, especificamente
relevante, o chamado “subsunçor”, existente na estrutura cognitiva do aprendiz.” (Moreira, 2006,
p.1)
A ideia fulcral da teoria de Ausubel é a aprendizagem significativa (Ausubel, Novak y
Hanesian, 1983). Esta teoria incide em que os conhecimentos prévios que os alunos detêm sejam
valorizados, para que se possam construir estruturas mentais, recorrendo a mapas conceptuais que
permitam descobrir e redescobrir o seu conhecimento.
Para Ausubel, a estrutura cognitiva do indivíduo desempenha um papel relevante na
aprendizagem, filtrada por uma estrutura conceptual que permite a nossa comunicação com os
outros. Aliás ficou célebre em Ausubel a afirmação o mais importante fator isolado que influência a
aprendizagem é o indivíduo que já sabe, devendo ser ensinado em função desse mesmo
conhecimento (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983).
Neste procedimento a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento
específico, que Ausubel chama de conceito “subsunçor”. Esta é uma palavra que tenta traduzir a
inglesa “subsumer”.
“Ausubel põe o acento tónico da sua teoria na organização do conhecimento em estruturas e
nas reestruturações que se produzem devido à interação entre as estruturas presentes no aluno e a
nova informação. Considera que, para que essa reestruturação se revele, é necessária uma educação
formalmente estabelecida que apresente de modo organizado e explícito a informação que deve
desequilibrar as estruturas existentes.” (Carvalho, 2011, p.113)
Para que a aprendizagem significativa ocorra é necessário perceber todo o processo de
alteração do conhecimento, não apenas o comportamento observável (externo) de um indivíduo,
mas reconhecer os processos mentais que têm lugar nesse desenvolvimento.
Ausubel direciona muito a sua teoria para a aprendizagem escolar. Segundo este autor, para
que possa ocorrer aprendizagem é preciso, por um lado, que o aluno possua disposição para
aprender, isto é, não se limite à memorização sem sentido, por outro, o conteúdo tem de ser
potencialmente significativo, ou seja, tem de ser psicologicamente significativo. Cada indivíduo faz
uma filtragem dos conteúdos que lhe são apresentados conforme tenham ou não significado para
ele.
“Com esse duplo marco de referência, as proposições de Ausubel partem da consideração de
que os indivíduos apresentam uma organização cognitiva interna baseada em conhecimentos de
caráter conceitual, sendo que a sua complexidade depende muito mais das relações que esses
conceitos estabelecem em si que do número de conceitos presentes. Entende-se que essas relações
têm um caráter hierárquico, de maneira que a estrutura cognitiva é compreendida,
fundamentalmente, como uma rede de conceitos organizados de modo hierárquico de acordo com o
grau de abstração e de generalização. A partir dessa especificação, a aprendizagem escolar passa a
caracterizar-se globalmente como a assimilação a essa rede de determinados corpos de
conhecimentos conceituais, selecionados socialmente como relevantes e organizados nas áreas de
conhecimento.”(Pelizzari; Kriegl; Baron; Finck y Dorocinski, 2002, p.38)
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Segundo Ausubel que existem dois tipos de aprendizagem:
• Aprendizagem significativa
• Aprendizagem memorística
O primeiro ponto refere-se ao modo como o processo de aprendizagem e se estrutura em
redor da dimensão aprendizagem por descoberta/ aprendizagem recetiva. Esta dimensão diz
respeito, à forma como o aluno recebe os conteúdos que deve aprender: na aprendizagem por
descoberta, os conteúdos são sobretudo recebidos de modo não “acabado” e cabe ao aluno definilos ou “descobri-los” antes de assimila-los, por outro lado, na aprendizagem recetiva, os conteúdos a
serem apreendidos são dados ao aluno com a forma final, isto é já acabada.
No segundo tópico, remete ao tipo de processo que ocorre na aprendizagem, originando, por
um lado, um processo contínuo demarcado pela aprendizagem significativa, por outro, pela
aprendizagem mecânica ou repetitiva. Cabe ao aluno a distinção, ou não, das relações substanciais
entre os conceitos que existem na sua estrutura cognitiva e o novo conteúdo que é preciso aprender.
Quanto maior for a relação substancial e não-arbitrária do novo conteúdo com algum conteúdo
preexistente na estrutura cognitiva, mais próximo se está de ocorrer uma aprendizagem significativa,
caso contrário, e quanto menos próximo se estiver de estabelecer este tipo de relação, mais
direcionado se está para que ocorra uma aprendizagem mecânica ou repetitiva.
Este autor considera que independentemente do contexto onde decorre o processo de
aprendizagem, podendo ser escolar ou não, que o mesmo pode ser analisado com base nas duas
dimensões que acabámos de referir e apresentamos na figura seguinte:

Fig. 3.1. Modos de aprendizagem segundo Ausubel

O eixo vertical faz referência ao tipo de aprendizagem realizada pelo aluno, podendo originar
desde a simples aprendizagem memorística, mecânica ou repetitiva até à aprendizagem muito
significativa. Segundo Ausubel, uma aprendizagem é significativa pode “relacionar-se, de modo não
arbitrário e substancial com o que o aluno já sabe e se este adota a atitude de aprendizagem
correspondente para o fazer.”(Ausubel, Novak y Hanesian, 1983, p. 48)
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O eixo horizontal diz respeito às estratégias de ensino que podem ser elaboradas para
fomentar as aprendizagens anteriormente referidas. Na matriz, são ainda indicados alguns exemplos
de atividades para mostrar que, de acordo com Ausubel, a aprendizagem recetiva e por descoberta
formam um contínuo diferente da que é constituída pela aprendizagem memorística e significativa.
A aprendizagem memorística tem lugar quando o aluno realiza associações arbitrárias, não
fazendo recurso a uma base conceptual anterior. Pode ocorrer que o aluno interiorize de uma forma
arbitrária. De forma oposta, a aprendizagem significativa ocorre quando um aluno necessita de
relacionar a nova informação com os conceitos que previamente já possui e, deste modo, traçar
estratégias que conduzam à aprendizagem. A integração deste novo conceito na estrutura cognitiva
relacionada com esta área implica, por um lado, que o aluno estabeleça uma conexão com um
conceito previamente existente e, por outro, é necessária, uma modificação de ambos, isto é que
tomem ambos significado.
De certo modo, podemos afirmar que esta ideia está relacionada com Piaget, quando o
mesmo se refere ao processo de assimilação e acomodação. Podemos assim relacionar a
aprendizagem mecânica com a assimilação e a significativa com a acomodação.
Segundo Ausubel ocorre uma aprendizagem mecânica de um novo conhecimento quando o
aluno se limita à memorização verbal e integra este novo conhecimento de forma arbitrária na sua
estrutura de cognitiva, sem que ocorra uma interação, nem se estabeleçam conexões com os
conhecimentos prévios (Novak y Gowing, 1984). Este tipo de acontecimentos ocorre com frequência,
nomeadamente, quando um aluno memoriza a matéria para um teste e, após a sua realização, essa
mesma informação é perdida.
Segundo a teoria ausubeliana a aprendizagem pode ser por descoberta, quanto do aluno
aprende “sozinho”, (descoberta de um principio, uma relação, uma lei, ...)“deve ser descoberto pelo
aluno antes que possa ser incorporado significativamente na sua estrutura cognitiva.”(Ausubel,
Novak y Hanesian, 1983, p.35). Aqui o aluno deve integrar a nova informação na estrutura cognitiva
existente e reorganizá-la ou transformá-la de modo a produzir uma nova relação.
A aprendizagem mecânica é o extremo oposto da significativa, sendo que na mecânica as
ideias não se relacionam de modo lógico e claro com nenhum conteúdo já existente na estrutura
cognitiva do indivíduo, são meramente “decoradas”. Assim, estes conteúdos são armazenados de
forma arbitrária, não garantido longevidade, nem flexibilidade no seu uso.
No entanto, é importante realçar, que apesar de Ausubel enfatizar a linguagem significativa,
ele não descarta que em determinadas situações é inevitável a aprendizagem mecânica, por
exemplo, em determinadas disciplinas, muitas vezes, requerem que se saiba os nomes de diversas de
suas instituições e personagens principais, o que é tipicamente uma aprendizagem mecânica.
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Fig. 3.2. – Articulação dos principais conceitos no processo de Aprendizagem de Ausubel (extraída de Faria, 1989)

A aprendizagem recetiva (que pode ser memorística ou significativa) o conteúdo a ser
aprendido é apresentado ao aluno de modo mais ou menos final. O papel do aluno consiste em atuar
ativamente sobre esse conteúdo, a fim de relacioná-lo a ideias relevantes disponíveis em sua
estrutura cognitiva.
Jean Piaget enfatiza a importância da aprendizagem por descoberta como um ideal para o
ambiente de sala de aula, em contrapartida, Ausubel propõe o inverso, alertando que ambas as
aprendizagens (aprendizagem por receção e por descoberta) podem ser mecânicas. Defendendo que
terá lugar caso as nova ideia, não possua relações lógicas e claras para o aluno com as ideias préexistentes na sua estrutura cognitiva.
“O conhecimento que se adquire através da aprendizagem por recepção também se usa para
resolver problemas da vida diária e a aprendizagem pela descoberta é utilizada comummente na sala
de aula para aplicar, estender, clarificar, integrar e avaliar o conhecimento da matéria e para por à
prova a compreensão dos alunos.”(Ausubel, Novak y Hanesian, 1983, p. 36)
Ausubel pretende uma conciliação entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem
mecânica ou memorística são possíveis, quer num ensino de carácter recetivo ou expositivo quer
num ensino que apele à descoberta e à investigação. (Pozo, 1994).
“Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um recetor passivo. Longe disso. Ele deve
fazer uso dos significados que já internalizou, de maneira substantiva e não arbitrária, para poder
captar os significados dos materiais educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo que está
progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está também fazendo a reconciliação
integradora de modo a identificar semelhanças e diferenças e reorganizar seu conhecimento. Quer
dizer, o aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu conhecimento.” (Moreira,2006, p.50)
3.2.1. Tipos de aprendizagem significativa
Ausubel deu especial ênfase à aprendizagem recetiva significativa. Sendo que reforçou a sua
importância porque, em termos educativos, é o mecanismo humano por excelência que se usa para
angariar e armazenar uma enorme quantidade de informação, (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983;
Praia 2000)
Ausubel descreve três tipos de aprendizagem significativa: representacional, de conceitos e
proposicional.
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•

Aprendizagem Representacional

Neste tipo de aprendizagem o indivíduo atribui significados a símbolos individuais (geralmente
palavras). Tem lugar quando se estabelece uma equivalência entre os símbolos arbitrários e os seus
correspondentes (conceitos, objetos, exemplos), passando conduzir o indivíduo ao mesmo
significado.
A aprendizagem de representações é aquela que está mais próxima da aprendizagem
memorística ou repetitiva. Todavia trata-se de um tipo de aprendizagem significativa, na medida em
que as “as palavras particulares representam e, em consequência, significam em termo de
referentes”. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983, p. 55).
“Trata-se de um tipo de aprendizagem significativa, na medida em que as proposições de
equivalência proposicional podem ser relacionadas, enquanto exemplos, a generalizações que
aparecem, nos primeiros anos de vida, na estrutura cognitiva do indivíduo tudo tem um nome e o
nome significa aquilo que o seu referente significa para uma determinada pessoa”. (Praia, 2000,
p.125)
•

Aprendizagem Conceptual

A aprendizagem Conceptual pode ser considerada um caso particular da aprendizagem
representacional. Sendo que os conceitos e as ideias genéricas também são representados por
símbolos individuais e arbitrários. Diferencia-se pelo facto de ser genérica e categórica,
representando abstrações das qualidades dos referentes.
“Do que se trata é de aprender que o conceito está representado por uma palavra específica,
ou aprender que existe uma equivalência entre a palavra que representa o conceito e o próprio
conceito. É importante referir que os conceitos são um aspeto fundamental da teoria de Ausubel.”
(Praia, 2000, p.125)
“Para Ausubel existem duas formas básicas de aprender os conceitos, concebidos como uma
estrutura lógica. Numa fase inicial (no ensino pré-escolar), através de um processo de formação de
conceitos baseado numa abstração indutiva a partir da própria realidade ou de experiências
empíricas concretas. A partir desta fase (nos restantes níveis de ensino), através de um processo de
assimilação de conceitos, que consiste na relação dos novos conceitos com outros anteriormente
formados e já existentes na estrutura cognitiva do aluno.” (Carvalho, 2011, p.116)
•

Aprendizagem Proporcional

Trata-se de uma aprendizagem em que o indivíduo aprende os significados de ideias em
forma de proposição. Este tipo de aprendizagem consiste “em adquirir o significado de novas ideias
expressas numa frase ou numa oração que contém dois ou mais conceitos” (Pozo, 1994, p.127).
Podemos afirmar que neste ocorre a aprendizagem de significados de ideias expressas em grupos de
palavras (geralmente representando conceitos) combinadas em proposições ou sentenças. Ou seja, a
tarefa é aprender o significado que está para além da soma dos significados das palavras ou
conceitos que compõe a proposição (Moreira y Masini, 1982, cit. por Praia, 2000).
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Em suma, comparando este três tipos de aprendizagem significativa deparamo-nos que a
aprendizagem de proposições e a de conceitos têm a mesma base e são dependentes da
aprendizagem representacional.
A inclusão de uma nova ideia na estrutura cognitiva de um indivíduo, tem-se em conta as
ideias existentes na estrutura cognitiva prévia e essas novas ideias podem se articular de maneira
não-arbitrária e substantiva, este relacionamento pode acontecer de três formas diferentes: por
subordinação (ou subsunção), por superordenação e de forma combinatória.

Conceito pre-existente geral

Conceito novo
subordinado

(…)
Conceito preexistente
subordinado S1

Conceito preexistente
subordinado S3
Conceito preexistente
subordinado S2

Fig. 3.3. Subordinação de um novo conceito na estrutura cognitiva (elaboração própria)

Aprendizagem subordinada ocorre quando uma proposição se relaciona significativamente com
proposições específicas da estrutura cognitiva do aluno, que lhe sejam significativas, e que possuam
um maior nível de abstração, generalidade e inclusividade.
Mas esta relação pode acontecer segundo duas formas:
- derivativa: o que aprende é sobretudo uma exemplificação e ampliação dos conceitos que
já possui, não provocando alterações na ideia mais geral a que a nova proposição se
relaciona.
- correlativa: a nova proposição implica uma ampliação do conceito pré- existente na
estrutura cognitiva do aluno, ou seja complementa-o.
A aprendizagem superordenada tem lugar quando um novo conceito se reestrutura no
conjunto de conceitos já existentes na estrutura cognitiva, tratando-se de um conceito mais geral.

Novo Conceito mais geral

(…)
Conceito pre- existente
S1

Conceito pre- existente
Sn

Conceito pre- existente
S2

Fig. 3.4. Superordenação de um novo conceito na estrutura cognitiva. (elaboração própria)

Neste tipo de aprendizagem ocorre um a reconciliação integradora entre as propriedades de
um conjunto de conceitos, dado lugar a um novo conceito mais geral e mais inclusivo.
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Tomemos o exemplo apresentado por Novak para distinguir a aprendizagem subordinada da
superordenada: À medida que uma criança desenvolve os conceitos de cão, gato, leão, etc., ela pode,
mais tarde, aprender que todos esses conceitos são subordinados do conceito mamífero. À medida
que o conceito de mamífero é desenvolvido, os previamente aprendidos assumem a condição de
subordinados e o de mamífero representa uma aprendizagem superordenada. (Novak y Gowin,
1984)
Quanto à aprendizagem Combinatória esta ocorre no momento de apreender um novo
conceito em que o indivíduo o relaciona com uma parte da estrutura cognitiva, como um todo,
recorrendo a diversos conceitos já existentes sem se subordinar ou superordenar a outros conceitos.
Segundo Pozo (1994, p.220) “talvez a aprendizagem combinatória seja em muitos casos uma
fase prévia da diferenciação ou da reconciliação integradora. A incorporação de novos conceitos no
mesmo nível hierárquico pode acabar na necessidade de os diferenciar ou integrar dentro de outro
conceito mais geral”, podendo deste modo enquadrar diversos fenómenos de analogias.
Este tipo de aprendizagem ocorre quando um novo conceito não está hierarquicamente
acima nem abaixo de conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva, aos quais se relacionou de
modo não-arbitrário e lógico. Isto é, este novo conceito não é exemplo, nem generalização daquilo
que se usou como âncora na estrutura cognitiva do indivíduo. Esta âncora, no entanto, é necessária
para que se possa estabelecer uma aprendizagem de facto significativa.
Ao descrever cada um destes tipos de aprendizagem, nomeadamente os processos de
diferenciação progressiva e reconciliação integradora, Ausubel incide frequentemente na ideia de
que a estrutura cognitiva está organizada hierarquicamente e que o processo de ensinoaprendizagem deve incidir nos pontos mais altos da hierarquia para favorecer a aprendizagem.
Segundo Ausubel a aprendizagem significativa nasce dos conceitos ou proposições mais
gerais para os mais específicos. Os conceitos mais abrangentes são a base para a “ancoragem” de
outros conceitos mais concretos, que depois são progressivamente diferenciados em termos de
detalhe e especificidade. Esta “ancoragem” promove a longevidade e o encadeamento lógico de
conceitos que servem de recurso a futuras aprendizagens.
3.2.2. Condições e fatores para uma aprendizagem significativa.
Para que ocorra uma aprendizagem significativa é necessária a existência de determinadas
condições para promover o processo de aprendizagem e que a mesma seja significativa. (Ausubel,
Novak y Hanesian, 1983)
Para que ocorra aprendizagem segundo Ausubel existem fatores internos e externos que se
devem ter em conta.
•

Fatores internos para a aprendizagem significativa

Por se tratar de fatores que dependem do sujeito, convencionou-se denominá-los de fatores
internos, sendo que neste caso a aprendizagem de novos conteúdos estão relacionados com as
ideias existentes na estrutura cognitiva do mesmo e na sua disposição para aprender. Podemos
categoriza-los em fatores cognitivos e fatores afetivo-sociais.
Para Ausubel destacam-se três fatores relativos à estrutura cognitiva do indivíduo e que
devem ser considerados no processo de ensino aprendizagem:
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- existência de conceitos “âncora” onde se podem aliar por subordinação, superordenação
ou de forma combinatória um novo conceito.
- a extensão da tarefa é discriminatória dos conceitos que lhe servirão de “âncora”. Neste
caso, os conceitos que servem de base da aprendizagem são muito próximos do novo conceitos e
pode misturá-los, confundi-los ou fundi-los.
- clareza e a firmeza dos conceitos que servirão como âncoras determinam o nível e a
estabilidade do conceito. No caso dos conceitos que servem de âncora não estarem demasiado
sólidos pode acontecer que âncora e ancorado se percam ou não se discriminem de forma adequada.
No que concerne aos fatores afetivo-sociais existem vários aspetos identificados por Ausubel
(Faria, 1989). Destaquemos três fatores: Como primeiro fator impõe-se disposição do aluno para
aprendizagem significativa. “Quer dizer, uma implicação afetiva do aluno para relacionar os novos
conhecimentos com as aprendizagens anteriores, com os acontecimentos, experiências, factos ou
objetos que existam na sua estrutura cognitiva.”(Ausubel, Novak e Hanesian, 1983 cit. por Carvalho,
2011, p.117) Sendo que o sujeito terá de manifestar uma vontade inerente que torne possível
“relacionar de maneira não arbitrária e não literal o novo conhecimento com o conhecimento
prévio”. (Moreira, 2000, p. 62).
Deste modo, o aluno tem de efetuar um esforço para poder relacionar os novos
conhecimentos com os conceitos de nível superior, mais inclusivos, já existentes na sua estrutura
cognitiva. Caso contrário, limitar-se-á a memorizar arbitrária e literalmente um determinado
conceito (por iniciativa própria ou por influência de terceiros), tanto o processo de aprendizagem
como os resultados do mesmo serão meramente mecânicos e carentes de significado.
O segundo fator consiste no facto dos materiais apresentados ao sujeito devem ser
potencialmente significativos, por forma a estimular a vontade de aprender. Estes devem
impulsionar a substancial relação, não arbitrária (plausível, sensível e não aleatória), com a estrutura
cognitiva do aluno. Esta estrutura deve possuir significado lógico, ideias de ancoragem relevantes
com as que o novo material possa ajudar a estabelecer relação. (Ausubel, Novak e Hanesian, 1983).
Apesar de o aluno a adotar de uma postura motivada e proactiva, existe a necessidade de
apresentação de tarefas que sejam potencialmente significativas. Deste modo, o material possui
significado lógico ou potencial se os seus constituintes são dispostos numa estrutura, de tal forma
que as distintas partes dessa mesma estrutura se relacionem entre si de modo significativo. Sendo
muito difícil aprender de modo significativo quando os materiais não o promovem (Pozo, 1994).
Podemos destacar como um último fator a própria constituição da estrutura cognitiva do
sujeito. Esta deve estar munida de conceitos “inclusores” com os quais os materiais possam
relacionar e integrar novos conceitos. “A aprendizagem significativa é produto sempre da interação
entre um material ou informação nova e a estrutura cognitiva preexistente”. (Pozo, 1994, p. 215).
Por sua vez, num processo similar de acomodação piagetiana, a nova informação aprendida
modificaria a estrutura cognitiva do aluno. (Pozo, 1994)
Frequentemente, os alunos são induzidos à memorização mecânica de definições de
conceitos sem que saibam o significado das palavras constituintes da sua definição. “Uma razão para
que os alunos habitualmente desenvolvam uma propensão para a aprendizagem repetitiva (…),
consiste em que estes aprendem por triste experiência que as respostas substancialmente corretas
que carecem de correspondência literal com o que lhe ensinaram não são válidas para alguns
professores.” (Ausubel, Novak e Hanesian, 1983, p. 48) Outra razão tem a ver com a falta de
confiança nas suas capacidades para aprender significativamente, geralmente provocada por
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experiências fracassadas por um ensino com lacunas, pela falta de competências, ou até por uma
elevada pressão.
A aprendizagem significativa tem vantagens no que concerne ao enriquecimento da
estrutura cognitiva do aluno, como do ponto de vista da lembrança posterior e da utilização para
experimentar novas aprendizagens, fatores que a delimitam como sendo a aprendizagem mais
adequada para ser promovida entre os alunos. Por outro lado, e segundo Ausubel, pode-se conseguir
a aprendizagem significativa tanto por meio da descoberta, como por meio da repetição, já que essa
dimensão não constitui uma distinção tão crucial na aprendizagem significativa/aprendizagem
repetitiva, do ponto de vista da explicação da aprendizagem escolar e do delineamento do ensino.
(Pelizzari.et al,2002)
Segundo Ausubel há três vantagens cruciais relativamente à aprendizagem memorística. O
conhecimento adquirido de forma significativa permanece com maior longevidade na estrutura
cognitiva do aluno, por outro lado existe uma maior capacidade de armazenamento de informação,
isto é, aumenta a capacidade de aprendizagem de outros conteúdos mesmo que a informação
original seja esquecida e por último, existe a possibilidade de uma “reaprendizagem” de conceitos
uma vez esquecidos.
“A explicação dessas vantagens está nos processos específicos por meio dos quais se produz
a aprendizagem significativa onde se implica, como um processo central, a interação entre a
estrutura cognitiva prévia do aluno e o conteúdo de aprendizagem. Essa interação traduz-se num
processo de modificação mútua tanto da estrutura cognitiva inicial, como do conteúdo que é preciso
aprender, constituindo o núcleo da aprendizagem significativa, o que é crucial para entender as
propriedades e a potencialidade”. (Pelizzari.et al,2002.p.39)
3.2.3. Conhecimentos prévios da teoria da aprendizagem verbal significativa
É célebre a frase de Ausubel: “O mais importante fator isolado que influencia a aprendizagem
é o que o aprendiz já sabe. Determine isso e ensine-o de acordo.”
Numa primeira fase poderíamos focar a nossa atenção nas palavras Ensino e Aprendizagem.
Como facilmente percebemos não é necessário que estejamos sujeitos a um ensino, para que ocorra
aprendizagem. O ensino constitui somente uma variável que influencia diretamente o processo de
aprendizagem. Existem inúmeras situações no nosso quotidiano, que mesmo sem ensino efetuamos
diversas aprendizagens; do mesmo modo, existem variados processos de ensino que visam a
aprendizagem, mas ela nunca ocorre.
A teoria de Ausubel, para além de se centralizar no processo educativo, dedica-se aos
processos de ensino e aprendizagem dos conceitos científicos a partir dos conceitos previamente
construídos pelos alunos na sua via quotidiana.
Ausubel destaca o conceito de organizadores prévios e, o seu valor, para facilitar a
aprendizagem. Estes funcionam como uma ponte cognitiva, já que deveriam servir de ancoradouro,
na estrutura cognitiva, para um novo conhecimento.
As crianças quando chegam à escola já possuem conceitos na mente, esta não está vazia de
conceitos ou ideias ou como uma tábua rasa para nela se escrever ou ainda como um contentor vazio
para se encher. Os alunos chegam com diferentes tipos de conhecimento e, ao enfrentarem as novas
aprendizagens, não o fazem a partir do zero, mas com base em conhecimentos prévios nos quais se
apoiam (Casas y Luengo, 1999). “O que quer que seja que os alunos tenham aprendido antes, tem de
ser usado para alimentar a nova aprendizagem. Tanto os alunos como os professores devem estar
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conscientes do valor que têm os conhecimentos prévios na aquisição de novos conhecimentos”.
(Novak y Gowin, 1984, pp. 37-38)
O facto dos conceitos proeminentes não estarem disponíveis na estrutura cognitiva de um
aluno, implica que os organizadores prévios sirvam para ancorar as novas aprendizagens e levar ao
desenvolvimento de um “subsunçor” que facilitasse a aprendizagem subsequente. Deste modo, os
organizadores prévios são mais gerais, mais abstratos e mais inclusivos do que o material de
aprendizagem subsequente, então, a nível de desenvolvimento e planificação curricular, devem ser
esses elementos mais gerais a serem introduzidos em primeiro lugar, sendo o conceito
progressivamente diferenciado em termos de detalhe e especificidade. (Novak,1981)
Como já referimos um conhecimento prévio, experiência prévia, perceção prévia, é o que o
indivíduo já sabe, o que já está incorporado na sua estrutura cognitiva. A aprendizagem significativa
de Ausubel caracteriza-se pela interação entre o novo conhecimento a aprender e o conhecimento
pré-existente na sua estrutura cognitiva, resultando a aquisição de um novo conhecimento através
da interação e acomodação dos conhecimentos antigos.
“Na aprendizagem significativa as novas ideias interagem com os conhecimentos prévios
existentes na estrutura cognitiva do aluno, que Ausubel define como ideias-âncora. As ideias-âncora
(conceitos ou proposições mais amplos, claras, estáveis, diferenciadas, especificamente relevantes)
funcionam como subordinador de outros conceitos na estrutura cognitiva e como ponto de
ancoragem no processo de aquisição significativa. Como resultado dessa interacção a própria ideiaâncora é modificada e diferenciada.” (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983 cit. por Carvalho, 2011
p.119).
Deste modo, o aluno detém um papel ativo na sua própria aprendizagem, pois os seus
conhecimentos irão desenvolver-se, ao longo dos tempos, em função dos seus interesses. Estes
novos conhecimentos são integrados nos conhecimentos previamente existentes, estes constituem
uma base para todo o processo de aprendizagem.
Este autor preocupa-se com o modo como se processa o ensino, para ele o ensino de um
conteúdo deve ser feito de forma hierárquica em ordem crescente de complexidade. Para ele a
motivação do aluno para aprender condiciona a própria aprendizagem.
Na tentativa de interpretar e compreender as ideias de Ausubel, Joseph Novak utiliza
esquemas e diagramas que na sua opinião facilitam a compreensão da teoria. Estes diagramas e
esquemas foram denominados de mapas conceptuais e que têm uma importância fundamental para
o nosso estudo.

3.3. A teoria de Educação de Novak e Gowin
Novak e Gowin foram ambos colaboradores de Ausubel e como tal, é marcante a influência
da teoria da aprendizagem significativa nos seus trabalhos. Podemos afirmar que esta teoria é mais
abrangente e ambiciosa que a de Ausubel, redimensionando a teoria ausubeliana. Esta sustenta uma
teoria de educação que engloba a teoria de aprendizagem significativa, mas acrescentam-lhe
estratégias e técnicas facilitadoras do metaconhecimento e da meta- aprendizagem, tais como
mapas conceptuais, diagramas em “V”. Estes recursos visam melhorar a aprendizagem, aliando a
teoria à prática e servindo de apoio à construção do conhecimento significativo.
É notária a influência ao afirmar “a melhor teoria da aprendizagem que se foca nos conceitos
e na aprendizagem proposicional como base em que assenta a construção pelos alunos dos seus
próprios significados idiossincrásicos é a que foi proposta por David Ausubel” (Ausubel, 1963, 1968;
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Ausubel, Novak y Hanesian, 1978; cit. por Novak y Gowin, 1984). Deste modo, as bases filosóficas do
trabalho destes cientistas levam a que os conceitos e as proposições que ligam os conceitos sejam os
componentes principais na estrutura de conhecimento e na construção de significado.
Novak e Gowin defendem que no processo de aprendizagem é influenciado por três fatores:
o pensamento, a ação e os sentimentos. Consideram que para que o aluno possa construir novos
significados é necessário o aliar desses fatores a partir da experiencia e deste modo enriquecer o
significado da mesma. A verdadeira educação muda o significado da experiência humana. (Novak y
Gowin, 1984) Deste modo, segundo estes autores a aprendizagem significativa subjaz à integração
construtiva entre pensamento, sentimento e ação que conduz ao enriquecimento humano.
As técnicas e estratégias usadas procuram deste modo, ajudar os alunos a “aprender a
aprender”. Visam promover a conhecimento sobre a aprendizagem humana (metaconhecimento) e
sobre a sua natureza e a composição, elaborando reflexões sobre a própria estrutura desse
conhecimento.
“As melhores estratégias de aprendizagem devem ser acompanhadas por estratégias que
facilitem a aprendizagem sobre o metaconhecimento. A meta-aprendizagem e o metaconhecimento,
embora interligados, são dois corpos diferentes de conhecimento que caracterizam a compreensão
humana. A aprendizagem sobre a natureza e a estrutura do conhecimento ajuda os estudantes a
perceber como é que eles aprendem, e o conhecimento acerca da aprendizagem facilita a sua visão
de como os seres humanos constroem o novo conhecimento”. (Novak y Gowin, 1984, p. 25)
Novak e os seus colaboradores, nos anos 70, tiveram a ideia de introduzir os mapas
conceptuais ou mapas de conceitos, um dos grandes contributos para o desenvolvimento da teoria
de aprendizagem significativa de Ausubel. Sendo que o seu trabalho tem-se direcionado para o
aperfeiçoamento de uma teoria que ajude a conceber melhores situações e atividades de ensino e de
aprendizagem que visam a melhoria das práticas educativas, assim como constituir valiosos
instrumentos para a melhoria da investigação educativa. Assim, os mapas conceptuais foram
desenvolvidos por Novak e Gowin (1984) e foram propostos como uma forma de instrumentalizar a
teoria da aprendizagem significativa de Ausubel.
A aprendizagem significativa resulta na aquisição de novas informações mediante esforço
deliberado por parte do aprendiz para ancorar a informação nova com conceitos ou proposições
relevantes presentes na estrutura cognitiva do aluno (Ausubel, Novak, y Hanesian,1978)
“Num sentido amplo, os mapas conceptuais são diagramas que indicam relações entre
conceitos incluídos numa estrutura hierárquica de proposições. Conceitos representam regularidades
percebidas em acontecimentos, objetos ou seus registros, designados por um rótulo. Esse rótulo
pode ser uma palavra, na maioria das vezes, ou um símbolo” (Novak, 2005 cit. por Moreno;
Sonzogno; Batista y Batista.2007, p.454). “Os conceitos estão normalmente contidos dentro de
círculos, retângulos ou outros símbolos, e as proposições constam de dois ou mais conceitos unidos
por palavras de enlace, formando uma unidade semântica” (Moreira y Masini, 1982, cit por Moreno;
Sonzogno; Batista y Batista.2007, p.454).
Num mapa conceptual um o novo conhecimento é construído, a partir dos conceitos
preexistentes na estrutura cognitiva que exercitam uma diferenciação progressiva e, quando dois ou
mais conceitos se confrontam de forma significativa, acontece uma reconciliação integradora (Novak,
1977).
Tal como já referimos, os mapas de conceitos são um recurso que surge na tentativa de
aplicar a teoria de Ausubel ao desenvolvimento de materiais que impulsionem uma aprendizagem
significativa. Podem ajudar os alunos e os professores a destacar os conceitos mais relevantes e a
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melhorar o pensamento. Podem assim, ser considerados um poderoso instrumento de metacognição
na medida em que promover a reflexão do processo de aprendizagem.
Gowin, no início das suas investigações, começou por desenvolver o método das cinco
questões que posteriormente deu origem ao diagrama em “V”. As cinco questões tinham o objetivo
de ajudar os alunos a extrair o conhecimento em causa. Tomemos o exemplo para um artigo
científico ou uma experiência laboratorial, as questões são as seguintes:
1. Quais as questões fundamentais do trabalho?
2. Quais são os conceitos-chave?
3. Quais os métodos utilizados para responder às questões-chave?
4. Quais os principais juízos cognitivos do trabalho?
5. Que juízos de valor foram feitos no trabalho?
A investigação científica como uma maneira de gerar estruturas de significados, ou seja, de
conectar conceitos, eventos e factos: “O processo de pesquisa pode ser visto como uma estrutura de
significados. Os elementos dessa estrutura são eventos, fatos e conceitos. O que a pesquisa faz
através de suas ações é estabelecer conexões específicas entre um dado evento, os registros feitos
deste evento, os julgamentos fatuais derivados desses registros, os conceitos que focalizam
regularidades nos eventos e os sistemas conceituais utilizados para interpretar esses julgamentos a
fim de se chegar à explanação do evento. Criar essa estrutura de significados em uma certa
investigação é ter feito uma pesquisa coerente.” (Gowin, 1981, cit. Moreira, 1988, p. 62)
“Para Gowin, a aprendizagem, enquanto processo de pesquisa individual e idiossincrática,
distingue-se do ensino, um ato social, e deverá ser encarada como uma estrutura em que a interação
entre os acontecimentos, os conceitos e os factos desempenha um papel decisivo. No processo de
ensino-aprendizagem, o professor e o aluno estão, pois, intimamente envolvidos num compartilhar
de significados a respeito dos conhecimentos veiculados pelo material educativo. O currículo, o
professor e o aluno são, portanto, elementos indissociáveis e que se influenciam mutuamente”
(Moreira et al., 2000; cit por Carvalho, 2011, p.222)
O diagrama de “V de Gowin”, também conhecido por “V heurístico”, “ V de conhecimento”
ou “V epistemológico” é um instrumento que permite a aquisição de conhecimentos sobre o próprio
conhecimento, realçando a forma como se processa esse mesmo processo de aquisição.
“Para aprender significativamente o indivíduo deve optar por relacionar os novos
conhecimentos com as proposições e conceitos relevantes que já conhece” (Novak, 1982).
Sempre numa perspetiva construtivista, a aquisição do conhecimento realça a importância
de estudar o próprio conhecimento a aprender, estudado propriedades e relações, registando-as.
Este registo será fortemente condicionada pelo próprio conhecimento. A estrutura em “V” sugere
como os domínios conceptual e metodológico se relacionam e como a elaboração do conhecimento
está dependente de uma conexão harmónica entre eles (Novak, 1982; Novak y Gowin, 1988)
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Fig. 3.4 - Diagrama em V “simplificado”

Os diagramas em “V de Gowin”, são o resultado de cerca de 20 anos de pesquisa de Gowin
na tentativa de encontrar um método para auxiliar os alunos a compreender a estrutura do
conhecimento e as formas como os seres humanos produzem esse conhecimento. Atualmente é
frequentemente usado no ensino laboratorial, trata-se de um instrumento de metaconhecimento,
promotor da aprendizagem significativa.
No vértice do “V” encontram-se os acontecimentos ou objetos, podendo afirmar que é a
partir dele que o conhecimento se devolve. Numa tarefa o indivíduo começa por analisar os objetos
ou acontecimentos, identificando as regularidades ou observações sobre os mesmos, relacionandoas com os conhecimentos que já possui anteriormente. “Além disso, mapas conceptuais traçados por
diferentes especialistas em uma mesma área de conhecimento, provavelmente, refletirão pequenas
diferenças de compreensão e interpretação das relações entre conceitos-chave dessa área. O ponto
importante é que um mapa conceitual deve ser sempre visto como "um mapa conceitual", não como
"o mapa conceitual" de um determinado conjunto de conceitos. Isto é, qualquer mapa conceitual
deve ser visto apenas como uma das possíveis representações de uma certa estrutura conceitual.
(Moreira, 1988, p.9)
“Quando os alunos estão confusos a respeito de novos conceitos que tentam aprender, o
problema está normalmente aqui, no vértice do ”V”. Por isso, os alunos têm de ser ajudados a
reconhecer (1) quais os acontecimentos ou objetos que eles estão a observar, (2) quais os conceitos
[ou princípios ou teorias relevantes] que eles já conhecem e que se relacionam com estes
acontecimentos ou objetos, e (3) quais os registos que vale a pena fazer e porquê.”(Novak y Gowin,
1984, p. 74).
O diagrama em “V” é uma ferramenta que possibilita uma compreensão abrangente sobre o
próprio conhecimento e processos de evolução do mesmo. As novas tecnologias têm vindo a sofrer
uma enorme evolução e diversos programas foram criados que impulsionaram o desenvolvimento
dos mapas de conceitos em contextos educativos. Os mapas de conceptuais detêm uma grande
importância no desenvolvimento do nosso trabalho e como tal, debruçar-nos-emos mais
detalhadamente A posteriori, no momento que incidirmos na aquisição e representação do
conhecimento.
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CAPÍTULO. 4. CONHECIMENTO, AQUISIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA COGNITIVA
4.1. Introdução
O conhecimento sobre o funcionamento da mente humana é frequentemente assumido como a
informação que está armazenada na memória de um sujeito e que detém determinada organização. O
conceito de estrutura cognitiva assume um papel relevante na aquisição e representação do conhecimento.
A estrutura cognitiva é entendida como a construção hipotética que envolve a organização de relações
entre conceitos na memória semântica ou de longo prazo. (Shavelson, 1972).
Segundo Brachman (1990) as interpretações da problemática representação do conhecimento são
diversificadas, mas a questão central cinge-se à problemática de como transmitir o conhecimento do
mundo para um robô ou, outro sistema computacional, dando-lhe uma capacidade adequada da raciocínio,
de modo que este conhecimento possa ser transformado num recurso que permita ao sistema uma
adaptação e exploração do seu ambiente. Muitas outras questões surgem, nomeadamente:
• Como expressar o conhecimento?
• Qual a linguagem mais adequada para a representação do conhecimento?
• Como formar uma base teórica suficientemente detalhada que represente a compreensão
neste domínio?
• Como se deve proceder com as informações provenientes do senso comum, que são
incompletas e algumas até incorretas?
Torna-se relevante encarar a linguagem de representação de conhecimento não somente em
termos da sua adequação, mas simultaneamente em termos da sua eficácia computacional. Assim, uma
representação não deve meramente prescrever excertos individuais de informações, mas deve especificar
como a totalidade da informação é estruturada e organizada, de modo que as informações relevantes
possam ser recuperadas e que as inferências adequadas apresentem um nível aceitável de eficiência.
(Shastri, 1991).
Entre os anos 1999 e 2005, Casas e Luengo desenvolveram uma teoria sobre a forma como se
organiza, adquire e transmite o conhecimento, tendo por base os pressupostos da Epistemologia, da
Psicologia e da Pedagogia, através da introdução de uma nova perspetiva sobre os processos de ensino
aprendizagem – A Teoria dos Conceitos Nucleares. Esta será detalhada no capítulo 5 do nosso trabalho.
As referências teóricas que fundamentam a referida teoria (Casas y Luengo, 2004a), sobre a forma
como se organiza o conhecimento humano, resumem-se em:
1. O conhecimento organiza-se a partir de pequenas unidades, inter-relacionadas em forma de
rede, que formam a estrutura cognitiva;
2. Os elementos que constituem estas estruturas possuem uma correspondência cerebral nos
circuitos neuronais, e uma correspondência mental nas representações designadas por esquemas;
3. Cada conceito na mente não é algo simples, trata-se de uma pequena estrutura, relativamente
estável, de elementos inter-relacionados;
4. Os conhecimentos prévios encontram-se representados por estas estruturas;
5. Aprender significa modificar a estrutura cognitiva por adição e reestruturação.
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E apresenta o seguinte esquema sobre a organização do conhecimento (Antunes, 2010):

Organização do conhecimento humano
Aprendizagem como alteração da
Estrutura cognitiva
Aprendizagem

Adição

Reestruturação

Estrutura cognitiva
Pequenas unidades estruturadas em
forma de rede
Mente:
Esquema
Unidades:
Pequenos grupos de
Conceitos
relacionados

Suporte biológico
Pequenas unidades estruturadas em
forma de rede
Cérebro:
Circuitos

Unidades:

Neuronais

Neurónios e
pequenos grupos de
neurónios

Fig. 4.1. Organização do conhecimento (extraído de Antunes, 2010)

Os estudos sobre a aquisição do conhecimento apontam para a existência de três tipos de
conhecimento: o conhecimento declarativo; o conhecimento procedimental e o conhecimento estrutural
ou estrutura cognitiva. Embora tenha havido ao longo dos tempos grandes controvérsias sobre qual deles é
o melhor, nesta secção vamos desenvolvê-los de forma mais detalhada.
4.2. O conhecimento declarativo
O conhecimento declarativo representa o conhecimento ou a consciência de algum objeto, evento
ou ideia. No início do desenvolvimento da Inteligência Artificial, McCarthy (1977), defende o princípio em
que afirma que o conhecimento sobre factos e relações sobre as coisas devam ser codificados através de
um programa inteligente e consequentemente, esse mesmo conhecimento possa vir a ser estudado por
outros programas.
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A maioria do conhecimento que se detêm com as vivências do dia-a-dia é do tipo declarativo, pois
representa simplesmente afirmações de factos. Pode dizer-se que é o conhecimento de “saber que”. As
pessoas atribuem a objetos, acontecimentos ou ideias determinadas representações mentais que as
podem ajudar a relacionar ou a distinguir.
Segundo Rich (1988), sob o ponto de vista computacional, as principais vantagens de uma
representação declarativa reside sobretudo:
- cada facto só precisa de ser armazenado uma vez, independentemente do modo que possa ser
utilizado;
- a facilidade em acrescentar novos factos ao sistema, sem alterar outros factos e pequenos
procedimentos.
Os alunos armazenam representações mentais dos conceitos em forma de esquemas mais ou
menos complexos. Quando uma pessoa possui um conhecimento declarativo é capaz de definir e de
descrever os objetos, mas não é necessariamente capaz de usar esse conhecimento. Ryle (1949, cit. Por
Jonassen, Beissner y Yacci, 1993) refere que o conhecimento declarativo não implica necessariamente
compreensão.
As pessoas atribuem aos objetos, acontecimentos ou ideias determinadas propriedades sob a
forma de representações mentais, na forma de esquemas, que as distinguem ou relacionam (Rumelhart e
Ortony, 1977). Estes esquemas são unidades de informação armazenados com os quais o indivíduo é capaz
de definir, descrever ou distinguir o conceito ou apenas não os saber utilizar. O relacionamento que se
estabelece entre os diversos esquemas mentais é que os torna significativos. Cada acontecimento ou
objeto corresponde a um único esquema mental que se vai construindo com as vivências de cada indivíduo.
Os esquemas vão aumentando com a incorporação de novas propriedades ou de esquemas já existentes,
através do processo designado por Rumelhart (1980) de acrescimento. Todavia quando um indivíduo se
depara com um novo sucesso ou objeto e não o consegue descrever à custa dos esquemas já existentes, o
mesmo estrutura-se a partir dos esquemas já existentes, mas adquire propriedades próprias. Este
fenómeno é designado por Piaget de acomodação.
Podemos ainda acrescentar que o facto de todas as informações relevantes sobre o conceito,
evento ou objeto serem armazenadas conjuntamente facilita o acesso e a manipulação das mesmas, o que
constitui uma grande vantagem.
O conhecimento declarativo nesta ótica e direcionado para o campo da educação, o mesmo
permite ao aluno conhecer ou definir um determinado conhecimento, constitui a base do seu pensamento
e da utilização dos esquemas.
4.3. Conhecimento Procedimental
O conhecimento procedimental é uma forma de conhecimento mais dinâmico e interativo, pois
supõe uma inter-relação entre os esquemas que consistem em ações mentais. Este conhecimento no fundo
refere-se ao modo como as pessoas utilizam o conhecimento declarativo, sendo que não pode ser
declarado ou anunciado, mas sim desempenhado ou realizado. Os diversos processos de resolução de um
problema são exemplo de formas deste tipo de conhecimento.
Para se poder utilizar uma representação declarativa é necessário compreendê-la por forma
especificar o que se deve fazer e como fazê-lo. A representação procedimental é aquela em que a
informação base necessária ao uso do conhecimento estão encaixadas no próprio conhecimento, ou seja, a
maioria do conhecimento é representada como procedimentos para a sua própria utilização.
O conhecimento procedimental descreve como os alunos usam e aplicam os seus conhecimentos
declarativos (Ryle, 1949, cit. Por Jonassen , Beissner y Yacci, 1993).
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Segundo Rich (1988) o conhecimento procedimental reflete um processo incremental, ou um
conjunto de passos, com a finalidade de lhe ceder conselhos, diagnosticar problemas, ou encontrar
soluções. Este tipo de conhecimento é usualmente representado por um conjunto de regras ou árvores de
decisão. De entre as principais vantagens da utilização da representação procedimental incluem-se:
• Facilidade em representar o conhecimento de como fazer as coisas;
• A facilidade em representar o conhecimento que não se enquadra dentro de muitos esquemas
simples, como por exemplo, raciocínio por omissão e o raciocínio probabilístico;
• A facilidade em representar o conhecimento heurístico de como fazer eficientemente as coisas.
Segundo Godinho (2007, p.70) ”quando se adquire conhecimento, a informação é armazenada na
memória segundo uma certa organização. Os modelos de organização da estrutura cognitiva assumem que
a relação entre os conceitos depende em parte de proximidade semântica entre si. Esta similaridade
semântica equivale às propriedades que os conceitos têm em comum. Quanto mais propriedades comuns
existirem entre os conceitos, mais proximamente estão relacionados. A relação que se estabelece entre os
conceitos na memória define a estrutura cognitiva. O modo de representação da estrutura cognitiva é em
forma de rede, denominadas redes semânticas.”
“O conhecimento declarativo fornece a base conceptual para o conhecimento procedimental. Este
mecanismo supõe a inter-relação de esquemas em modelos que representam ações mentais e que, por sua
vez, se representam mentalmente mediante o que se denomina de esquemas de ação“.(Carvalho, 2011,
p.104).
O conhecimento procedimental envolve uma grande dinâmica entre os esquemas em modelos que
representam o desempenho mental, que por sua vez são também representados mentalmente como
esquemas de desempenho. Podemos exemplificar como atividades que envolvem competências que
requerem conhecimento mental a resolução de problemas, a planificação de atividades, a argumentação,
entre outras.
Podemos afirmar que o processo de aprendizagem, neste contexto, consiste na reorganização da
estrutura cognitiva do aluno durante todo o processo de aprendizagem e a essa estrutura cognitiva tende a
aproximar-se da do professor. Todavia, os resultados têm revelado que ambos os tipos de indivíduos
estruturam o conhecimento de formas diferentes.
Estudos comparativos mostram que quando confrontados com situações não familiares, indivíduos
especialistas e indivíduos inexperientes são capazes de armazenar a mesma quantidade de informação.
Quando confrontados com situações familiares os indivíduos especialistas armazenam a mesma
informação, mas de modo distinto, mais estruturada e em forma de unidades maiores de conteúdo
recuperando mais dados (Casas y Luengo, 2004a). Podemos salientar que perante estes estudos todos
fazem recurso aos conhecimentos prévios e é são eles o ponto de partida da estruturação de todas as
unidades por mais complexas.
4.4. Conhecimento estrutural. A estrutura cognitiva
O conhecimento estrutural, segundo Jonassen, Beissner e Yacci (1993), trata-se de um
conhecimento de transição do conhecimento declarativo para o conhecimento procedimental e que facilita
a aplicação dos conhecimentos procedimentais.
O conhecimento sobre as estruturas obtém um especial destaque, sendo que o conhecimento
sobre as estruturas é fundamental para se alcançar um pleno conhecimento procedimental. Reforça
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Diekhoff (1983) que o conhecimento estrutural é o conhecimento do modo como os conceitos estão
relacionados dentro de um determinado domínio conhecimentos.
O conhecimento procedimental “está dependente de complexas inter-conexões entre as ideias e os
conceitos. No conhecimento estrutural, a compreensão destas relações permite aos alunos estabelecer as
ligações que necessitam de usar para formar esquemas (estruturas) mais complexos”. (Carvalho, 2011,
p.105).
Podemos encarar a estrutura cognitiva como emergindo da teoria da memória, especialmente da
memória a longo prazo e da memória semântica.
A estrutura cognitiva constitui um modelo de relações entre os conceitos na memória (Preece,
1976). Segundo alguns investigadores o conhecimento estrutural é parte do conhecimento declarativo, que
segundo eles tem duas dimensões: conteúdo e estrutura (Mitchell y Chi, 1984, cit. Por Jonassen, Beissner e
Yacci, 1993).
Podemos realçar que referem a estrutura como sendo o modo como a informação está organizada
dentro de um domínio do conhecimento. O conhecimento estrutural é a consciência e a compreensão pelo
aluno da sua própria estrutura cognitiva. Se o conhecimento estrutural se assume como um conhecimento
distinto ou uma componente do conhecimento declarativo, então trata-se de uma distinção semântica, que
não afecta o reconhecimento de que o conhecimento estrutural pode ser considerado uma entidade do
conhecimento (Jonassen, Beissner y Yacci, 1993).
Alguns investigadores concebem a estrutura cognitiva como uma componente integrante da
personalidade de um indivíduo (Scott, Osgood, y Peterson, 1979, cit. Por Jonassen, Beissner y Yacci, 1993).
Consideram que as diferenças individuais no comportamento são imputáveis, em parte, às diferenças no
conteúdo cognitivo de uma pessoa.
4.5. Aquisição e representação da estrutura cognitiva
O modo como se processa o conhecimento e comos se articula na estrutura cognitiva do sujeito foi
ao longo dos tempos alvo de grandes investigações. No campo da educação compreender como decorre
todo o processo de integração de um novo conhecimento na estrutura cognitiva do aluno é fundamental
para o sucesso educativo. Segundo as teorias actuais a construção do conhecimento é um processo
dinâmico, sendo que a acção do sujeito influência todo o processo de aprendizagem.
A aquisição de um novo conhecimento está condicionada por fatores externos, que são
impulsionados pelo meio envolvente do sujeito e, simultaneamente, por fatores internos que são as
representações prévias que o sujeito possui na sua estrutura cognitiva.
Segundo Casas e Luengo (2004b) o nível de conhecimento sobre o processo de articulação de um
novo conhecimento na estrutura cognitiva do aluno condiciona o sucesso da prática educativa. A
aprendizagem, segundo estes autores é entendida como uma reorganização da estrutura cognitiva do
aluno.
Ao longo desta secção daremos um especial destaque às técnicas de recolha de dados que permite
conhecer a representação cognitiva do aluno sobre um determinado assunto.
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4.5.1. Métodos para explicitar a proximidade conceptual
O esquema que se segue mostra de um modo sintético os diversos métodos que podemos recorrer
para a obtenção de dados sobre a representação da estrutura cognitiva.

Fig.4.2. Métodos de explicitação da estrutura cognitiva (extraída de Antunes, 2010)

Existem diversos métodos que nos possibilitam a obtenção de dados sobre a estrutura cognittiva
do sujeito, sobre a forma que os conhecimentos se organizam a nivel da memória (Casas y Luengo, 2002).
Para a obtenção de dados sobre a estrutura cognitiva de um indivíduo daremos especial às
seguintes categorias:
•
Associação de palavras;
•
Testes verbais;
•
Estabelecimento por parte do sujeito;
•
Pontuação da similiaridade entre conceitos.
A representação e avaliação dos dados obtidos por cada uma das categorias anteriores podem
fazer recurso , ou não à representação gráfica (Casas y Luengo, 2002). Em ambos os casos os resultados
provêm de valores numéricos e são passíveis de serem alvo de um estudo estatistico apropriado.
4.5.1.1. Associação de palavras
A técnica de Associação de palavras baseia-se nos pressupostos da teoria da Memória a Longo
Prazo.(Casas y Luengo, 2002). Defende que as palavras são armazenadas na memória em função da sua
proximidade semântica, ou seja, as palavras mais fortemente relacionadas surgem associadas e são as
primeiras a serem recordadas.
A técnica de Associação de palavras (“Word Association Proximity”), livre ou orientada, foi uma das
pioneiras a ser usada na obtenção de dados da estrutura cognitiva dos alunos (Gustone, 1980; Miller, 1996
cit. por Carvalho, 2011).
Quando aplicada de forma livre, para cada conceito ou aspeto sobre determinado domínio do
conhecimento, é pedido aos alunos que criem (verbalmente ou por escrito) uma lista de palavras que lhes
surgam associdas imendiatamente na sua mente. Aplicada de forma controlada, para além de originar uma
listagem de palavras, ainda se pede aos alunos que a ordenem.

48

CAPÍTULO 4- Conhecimento, Aquisição e Representação da Estrutura Cognitiva
Estas listas de palavras são comparadas entre si e, deste modo, avalia-se o grau de
relacionameneto entre cada uma delas e o campo de conhecimento. A força da associação é estabelecida
em função da ordem de frequência com que as palavras aparecem em cada lista de palavras produzidas
pelos alunos. Quando mais alto for o nível em que aparece, maior será a força da relação. Também se
analisa a sobreposição entre diferentes listas de palavras, sendo que consideram-se mais fortemente
relacionadas, quanto maior for o número de palavras em comum. Uma avaliação mais precisa da
sobreposição entre diferentes listas pode ser expressa através de matrizes de coeficientes, realçando o
grau de afinidade entre os conceitos. Esta tecnica será utilizada no programa GOLUCA que se encontra
descrito na secção 5.9.
São bastantes as aplicações desta técnica, em especial a Didáctica da Matemática. É de salientar os
estudos sobre a avaliação da estrutura cognitiva de aprendizagem de conceitos relacionados com a
probabilidade, efectado por Geeslin e Shavelson, em 1975, e os estudos realizados por Stein, Baxter e
Leinhardt, em 1990, sobre o conhecimento estrutural de um professor de Matemática. Poderiamos realçar
ainda no campo da investigação educativa diversos trabalhos (Johnstonea y Moynihana, 1985; Cachapuz y
MasKillb, 1987; Kearney y Kaplan, 1997; Bahar, Juhnstone y Sutcliffe, 1999; Greidanus e Nienhuis, 2001;
Nissen y Henriksen, 2006; Ercan y Tasdere, 2010 cit. Por Carvalho, 2011).
Em síntese, o principal objetivo desta técnica é o acerder ao conhecimento estrutural que, de deste
modo é obtido da memória dos alunos através de recordações e de relações estruturais entre as ideias.
Todavia, a tarefa de associação de palavras é uma forma de obtenção de conhecimento independente da
tarefa de representação da estrutura cognitiva (Jonassen, Beissner y Yacci, 1993).
Devido às suas potencialidades e modialidade de aplicação damos um especial destaque às técnicas
de lista de palavras; àrvores ordenadas e Card Sorting, que passaremos a descrever.

4.5.1.1.1. Lista de palavras
Esta técnica consiste na associação livre, ou controlada de lista de palavras, sendo um dos
primeiros métodos de explicitação da estrutura cognitiva. Esta técnica possui, assim, duas variantes, por
um lado a associação livre de listas de palavras, por outro a associação de lista de palavras. Isto é na
associação livre de palavras, uma palavra serve de estímulo ao indivíduo que num determinado período de
tempo. O aluno indica todas as palavras que considera estarem relacionadas com a palavra dada. A
associação controlada permite ao aluno gerar palavras, e preceder à sua organização. Pode, ainda, limitarse o número de palavras a ordenar e ser-lhe pedido para relacionar apenas algumas de um campo
específico.
Em ambas as técnicas, o método de obtenção consiste em solicitar ao alunos que a cada conceitos
de uma determinada de conhecimento associe outros. Por vezes, pede-se que o indivíduo elabore uma
lista de palavras que lhe surjam mentalmente asssociadas aos conceito em causa, nesse instante.
Mais concretamente, na associação livre de palavras, selecionam-se os principais conceitos de um
dado domínio, respeitando o consenso de um grupo de especialistas nesse domínio (Jonassen, Beissner y
Yacci, 1993). Escreve-se cada palavra na parte superior de uma página e repete-se pelo menos dez vezes.
Por fim, solicita-se ao aluno que, ao lado de cada palavra repetida, escreva uma palavra relacionada,
utilizando um minuto ou um minuto e meio por página (Casas, 2002).
No que diz respeito à associação controlada de palavras, a técnica inicialmente é semelhante à
anterior, escreve-se, no topo da página, cada uma das palavras escolhidas. Seguidamente, escrevem-se os
números de 1 a 5, verticalmente, por baixo de cada palavra de modo a que o aluno escreva à frente de cada
número, palavras mais ou menos relacionadas com a palavra registada no topo, num determinado intervalo
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de tempo. Pode ainda ser solicitado ao aluno que ordene as palavras. Posteriormente, as listas de palavras
geradas são comparadas para avaliar a relação entre cada conceito. A força da associação está
directamente relacionada com a ordem de aparecimento na lista. Quanto mais alta é a sua ordem na lista,
mais forte é a sua relação com os conceitos. Quanto mais palavras em comum existirem entre duas
listagens, maior é o relacionamento entre os dois conceitos.
O grau de relação entre os conceitos é calculado a partir dos dados obtidos através de um
coeficiente que se calcula através modo (Casas, 2002):
lista;

1.º Pontuam-se as palavras associadas à palavra do topo, em função da ordem em que surge na

2.º Fixam-se duas palavras, ou conceitos, escritas no topo e verifica-se quantas palavras coincidem
nas duas listas de palavras associadas. Multiplicam-se as pontuações das palavras coincidentes em cada
lista.
Adicionam-se todos os produtos obtidos das palavras repetidas. Finalmente, divide-se este
resultado pelo maior valor que se poderia ter obtido, dependendo do número de conceitos que foi
solicitado ao aluno para relacionar. O coeficiente obtido é o coeficiente de relação.
3.º O processo é repetido para todos os pares de palavras/conceitos possíveis e obtém-se uma
matriz de coeficientes de relação. Usualmente a estrutura obtida a partir destes coeficientes é
representada graficamente através da técnica Multidimensional Scaling (MDS).

4.5.1.1.2. Árvores ordenadas
A técnica Árvores Ordenadas consiste numa associação de palavras efetuada de forma diferente,
visto que para além da ordem de surgimento das palavras, identifica-as em grupos de palavras que surgem
associadas.
Esta técnica visa identificar a estrutura cognitiva a partir da análise da ordem em que os conceitos
vão aparecendo durante a realização da atividade de recordação livre e parte do princípio que os indivíduos
recordam os conceitos pertencentes a um mesmo grupo antes de recuperarem os de outro grupo, ou seja,
a informação é recuperada seguindo uma certa ordem.
Na referida técnica, considera-se que a informação se organiza hierarquicamente, como árvores,
cujos nós correspondem a conceitos. Este tipo de organização permite o armazenamento e a recuperação
de informação.
O método utilizado para elaborar árvores ordenadas que passa pelas etapas descritas é o seguinte
(Jonassen, Beissner y Yacci, 1993).
1.º Selecionar os conceitos importantes de um dado campo de conhecimento (nunca mais de 25-30
palavras).
2.º Organizam-se as palavras numa matriz (por exemplo, de 4 por 6 para 24 palavras) e repete-se a
matriz em quatro folhas de papel.
3.º Solicita-se ao aluno que ordene as palavras verticalmente, tendo como critério a sua
semelhança.
4.º É feito o mesmo para as restantes folhas, mas iniciando a tarefa por uma determinada palavra,
previamente indicada. Não é permitido que o aluno observe a folha anterior e é proposta uma tarefa de
distração entre o preenchimento de cada uma das folhas.
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5.º Obtém-se a árvore, a partir de um algoritmo desenvolvido por Reitman e Rueter (1980). O
algoritmo determina os grupos, através da análise de forma recursiva das cadeias de conceitos de cima
para baixo. Identifica os conjuntos de conceitos mais amplos que não verifique sobreposições, isto é, os
grupos onde os conceitos aparecem sempre associados, ainda que por uma ordem diferente. Finalmente,
os grupos são organizados em forma de árvore.
Não existe muita investigação sobre a utilização desta técnica, contudo, considera-se que faculta
representações da estrutura do conhecimento do aluno de fácil interpretação. As árvores são a analisadas a
nível de agrupamento de ideias, a profundidade hierárquica e a similaridade entre as estruturas cognitivas
dos diferentes indivíduos (Antunes, 2010).

4.5.1.1.3. Ordenação de cartões (“Card Sort” ou “Card Sorting”)
A ténica de Ordenação de cartões é muito semelhante às descritas anteriormente neste item,
sendo que recorre à associação e categorização da proximidade entre conceitos. Tal como o nome indica,
está baseada na organização de cartões e é muito usada na estruturação de informação dentro de um
domínio particular.
O modo de aplicação desta téncica depende do público-alvo, ou da faixa etária do mesmo, uma vez
que as atividades práticas compreendidas por esta técnica são muito similares aos exercícios didácticos
usados nos jardins de infância. Geralmente é apresentado a um grupo de crianças um conjunto de imagens,
ao que se pede para juntar em conjuntos mais pequenos, seguido de perguntas para tentar descortinar o
que as levou a enquadrar essas imagens em determinda categoria.
A abordagem mais frequente consiste em apresentar ao aluno palavras, frases ou imagens/ ícones
em cartões (uma por cartão), onde cada um representa um conceito. Em seguida, o mesmo é convidado a
dispor os cartões de acordo com os conhecimentos que possui acerca do significado dos conceitos
representados e a descrever essa organização. Dependendo dos objetivos do estudo, este pode rotular,
classificar e organizar os conceitos com base em diferentes critérios. Pode, por exemplo, organizar os
cartões de acordo com a sua proximidade semântica, de modo a criar grupos de conceitos semelhantes ou
criar árvores (hierárquicas) de conceitos. (Hirschman y Wallendorf, 1982; Stein, Baxter y Leinhardt, 1990;
cit. por Jonassen, Beissner y Yacci, 1993 cit. por Carvalho, 2011).
Podemos ainda fazer referência a uma variante, que consiste em fornecer ao aluno as palavras
relacionadas com um determinado tipo de cartão (um conjunto de palavras sem rótulo) e indicações para
determinar como os conceitos de cada grupo estão relacionados. Esta atividade pode ser desenvolvida
individualmente e depois partilhada através de discussões em grupo, ou pode ser usada como base para
atividade de pequenos grupos.
Existem dois tipos de ordenação de cartões (Rosenfeldt e Morville, 2002 cit. Por Antunes, 2010),
por um lado, o “Card Sorting” aberto em que o aluno pode agrupar livremente os conceitos, elaborando o
número de conjuntos que acha necessários e, por outro, o “Card Sorting” fechado em que os grupos ou
categorias estão previamente estipulados e o aluno apenas tem de enquadrar cada conceito numa
categoria.
”Esta técnica foi especialmente desenvolvida para identificar como um aluno ou grupos de alunos
organiza o conhecimento na sua memória. Quando os alunos classificam os cartões de acordo com a
semelhança do seu significado, pode ser determinada a distância semântica relativa entre conceitos e
podem ser obtidos esclarecimentos adicionais sobre a forma de organização desses conceitos na memória”.
(Carvalho, 2011, p.136)
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É de referir que esta técnica é bastante interessante no que concerne à elaboração de padrões de
raciocínio e a estruturação de conhecimento (Coxon, 1999; Knowdell, 2003; Nielsen, 2004).
Estes padrões são frequentemente associados a padrões mentais e, por isso, esta técnica pode
ajudar a compreender eventuais semelhanças, diferenças, lacunas, omissões, dificuldades, etc., entre os
alunos. Pode-se ainda afirmar que no caso de serem utilizados conceitos mais complexos e abstratos, esta
técnica pode oferecer informação sobre como se organizam estes conceitos na estrutura cognitiva.
(Jonassen, Beissner y Yacci, 1993; Casas, 2002).
No que diz respeito a aplicações práticas desta técnica podemos realçar construção de sites Web ou
a fabricação de produtos ou para a realização de campanhas publicitárias em estatística. Aplicada ao design
de informação origina “uma estrutura global da informação, bem como sugestões para a navegação, menus
e possíveis taxonomias.” (Maurer y Warfel, 2004, cit. Por Carvalho, 2011, p.137).
Pode ainda ser efetuada uma análise de clusters para obter uma representação visual dos
agrupamentos resultantes. Antolí et al. (2005, cit. por Antunes, 2010) destacam os programas de
computador Card Sort, OptimalSort; WebSort; Card Sword; OpenSort; Card Zort; SynCaps; xSort, entre
outros, que contribuem para a efectivação dos diversos procedimentos incluídos na aplicação desta
técnica.
As três técnicas apresentadas fazem parte do grupo Associação de Palavras, sendo que são
consideradas simples de fácil aplicação para avaliar a estrutura cognitiva, não sendo necessário avaliar
todos os pares de possíveis conceitos. Casas e Luengo (2002) salientam como desvantagem destas técnica o
facto de não representarem todas as relações entre os conceitos.
4.2.1.2. Testes verbais
Os testes verbais recorrem a perguntas muito simples que são analisadas descritivamente (Casas y
Luengo,2002; Godinho, 2007; Antunes, 2010; Carvalho, 2011). Nestes testes é solicitado ao aluno que
descreva a relação entre os conceitos, por forma a se compreender a estrutura que estabelece entre eles.
Com especial destaque para:
•
•
•

Testes de relação semântica;
Juízos de Relação;
Analogias.

Na técnica dos testes de relação semântica é apresentada uma lista de opções de frase que podem
estabelecer ligações entre dois conceitos dados. Cabe ao aluno a seleção que, na sua opinião, melhor se
adequa, de forma a completar a frase dada e, deste modo, estabelecer a relação entre os conceitos. Os
resultados são avaliados através da contagem de respostas corretas e da comparação às respostas de um
especialista.
Na técnica Juízos de Relação são apenas apresentados ao inquirido alguns possíveis pares de
conceitos. Ulteriormente, é solicitada a comparação entre dois conceitos que constituem cada par, através
da atribuição da qualificação de verdadeiro ou falso, caso exista ou não respetivamente uma forte relação
entre ambos. A análise dos resultados é feita através da comparação com respostas dadas por um
especialista. Obtém-se uma classificação mediante a atribuição por parte do especialista de uma pontuação
quanto à similaridade entre os conceitos que constituem cada par. Desta pontuação é obtida a pontuação
média e compara-se com as obtidas pelo especialista. Pode-se ainda efetuar a correlação entre as
classificações dos especialistas e as dos inquiridos.
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A técnica das Analogias baseia-se na Teoria dos Esquemas, segundo esta, quando o aluno se depara
com nova informação, procura interpretá-la em função dos conhecimentos que já possui, isto é, de
esquemas existentes. De facto, o raciocínio analógico caracteriza-se pelo processo de ir buscar esquemas
existentes para integrar a nova informação (Rumelhart y Norman, 1981).
Nesta técnica, o inquirido tem de averiguar qual o tipo de relação estabelecida entre dois conceitos
relacionados e posteriormente, é-lhe apresentado um terceiro conceito, para o qual tem de selecionar de
uma lista de conceitos, aquele que tem o mesmo tipo de relação que o par inicial.
A essência das analogias é a transferência de conhecimento de uma situação para outra
reconhecendo aspetos de correspondência entre dois conjuntos de conceitos. (Gick y Holyoak, 1983).
Podemos destacar como vantagens destas três técnicas o facto de se tratarem de técnicas simples
que permitem a analise da estrutura cognitiva, sem ser necessário o recursos a procedimentos estatísticos
(Dieckhoff, 1983), e são fáceis de aplicar, dado que não é necessário avaliar todos os pares possíveis. O que
na opinião de Casas e Luengo, como já referimos, torna-se uma desvantagem, uma vez que não são
estudadas as relações entre todos os conceitos, o que se torna uma limitação.
4.5.1.3. Estabelecimento por parte do sujeito
A solicitação ao sujeito da descrição e clarificação da natureza das relações entre os conceitos,
seria a forma mais simples e clara de avaliar a compreensão relativamente a um determinado domínio do
conhecimento.
Com efeito, estas técnicas em que o aluno estabelece diretamente, e explica, o tipo de relações
entre os conceitos, que podem ser: de causa-efeito, de subordinação ou de exemplificação, entre outras.
Pode ainda ser pedido que selecione os conceitos que, para ele são mais importantes, num determinado
campo de conhecimento, tal como ocorre no caso da construção de Mapas Conceptuais.
Existe uma diversidade de técnicas com estas características citadas por Jonassen, Bessner e Yacci
(1993), nomeadamente, Mapas semânticos, Mapas de Interação Casual e mapas de Teia de Aranha.
Existe muita investigação sobre as referidas técnicas em áreas diversificadas, tais como: Ciências
Cognitivas, Psicologia e Inteligência Artificial (Sowa, 1983, 1990, 1998; Brachman e Levesque, 1985;
Banchman, Levesque e Reiter, 1991, cit. Por Antunes, 2010).
Deste modo, constata-se que numa comparação entre os diferentes métodos são todos muito
idênticos, uma vez que se originam do mesmo pressuposto, de que os conceitos secundários se organizam
em torno de outros, que são os principais. Por outro lado, estão em sintonia no tipo de relação que é
estabelecida entre os conceitos quando a escrevem.

4.5.1.4. Pontuação da similaridade entre os conceitos
Os métodos relacionados com a Pontuação da Similaridade entre conceitos têm como pressuposto
que as relações entre os conceitos na memória podem ser representadas graficamente. Deste modo na
opinião muitos investigadores, estas representações são válidas para definir a estrutura cognitiva (Geeslin
y Shavelson, 1975; Jonassen; Beissner y Yacci, 1993; Fenker, 1975; Preece, 1976; Wainer y Kaye, 1974).
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“A representação obtém-se a partir de valores numéricos que indicam a distância semântica entre
conceitos para um dado indivíduo. Graficamente, a distância semântica corresponde à distância geométrica
entre conceitos: conceitos semanticamente próximos representam-se graficamente mais próximos e viceversa.” (Godinho, 2007.p.86)
Geralmente o procedimento comum destes métodos consiste em, após a seleção dos conceitos,
solicitar ao aluno que pontue a similaridade ou a diferença entre todos os pares possíveis de conceitos,
mostrados aleatoriamente. Os valores obtidos são transformados em coeficientes numa escala de 0 a 1, do
mais distante para o mais próximo, sendo nesse intervalo maior o valor menor a distância.
Seguidamente, os dados são transformados em pontos de um espaço de dimensões mínimas,
através do uso de técnicas estatísticas, como por exemplo: Análise de Componentes Principais; Análise de
Cluster, Escalonamento Multidimensional e Redes Associativas Pathfinder.
Relativamente aos métodos que acabámos de descrever Casas e Luengo (2002) indicam que há
vantagem no recurso a este método, uma vez que é mais simples do que os anteriores, nomeadamente a
Lista de Palavras. Todavia estes autores enumeram duas dificuldades no uso deste mesmo método:
• Escolha dos conceitos – é fundamental um estudo aprofundado do tópico objeto de
estudo, para uma correta e eficaz seleção dos conceitos que representam o conhecimento numa
determinada área;
• Seleção das instruções de execução a dar aos alunos – o investigador tem de considerar o
público-alvo para elaborar devidamente as instruções de execução da tarefa e preparar um
exemplo de como ela é realizada.
Estes métodos podem ocupar muito tempo de execução dependendo do número de conceitos
considerados. Por este motivo, o número de conceitos deve ser limitado e considerado o público-alvo.
Como consequência direta, os valores de similaridade podem ser diferentes para um mesmo indivíduo, em
momentos distintos, para os mesmos conceitos, dependendo do seu grau de fadiga que do mesmo.
Tendo em conta que a técnica mais utilizada no nosso contexto é a dos Mapas de Conceitos,
dedicaremos o próximo subcapítulo à descrição desta.

4.6. Estrutura cognitiva: Mapas conceptuais versus redes Associativas Pathfinder.
Dentro da Ciência Cognitiva dependendo do tipo de análise que se pretende recorre-se a técnicas
de análise e representação do conhecimentos, que ao longo dos tempos, têm vindo a ganhar importância.
Existem diversas classificações dos procedimentos e técnicas de observação, análise e representação do
conhecimento (Jonassen, Beissner y Yacci, 1993; Gonzalvo, Cañas y Bajo, 1994; Cooke, Salas, CannoBowers y Stout, 2000; Gilar, 2003. Cit. por Carvalho, Luengo, Casas y Mendoza, 2012).
A generalidade destas técnicas baseia-se em dados de similaridade, isto é, de aproximações
semânticas entre conceitos. Estes métodos requerem quase todos a identificação do conjunto de conceitos
relacionados que definem um domínio de conhecimento. O processo de representação do conhecimento,
de um modo geral, numa primeira instância procura estimular o conhecimento estrutural do aluno e
também, trata de representar as estruturas básicas e interrelacionais desse mesmo conhecimento. De um
modo mais pormenorizado vamos debruçar-nos sobre os procedimentos da representação e análise da
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estrutura cognitiva, referindo e comparando as técnicas de construção de mapas conceptuais e a técnica de
Redes Associativas Pathfinder.
4.6.1. Mapas conceptuais
Os mapas conceptuais ou de conceitos são representações gráficas resultantes de valores que
caraterizam as distâncias semânticas entre os conceitos. Podemos afirmar que se enquadram na tipologia
das técnicas que solicitam ao aluno a disposição organizada de um conjunto de conceitos (estes serem-lhe
cedidos ou que o próprio aluno a selecionar de uma certa área do conhecimento), relacionando esses
conceitos e descrevendo ou classificando a natureza conceptual das relações.
A técnica da construção de Mapas conceptuais remete a sua origem ao movimento da Teoria
Cognitiva da Aprendizagem de Ausubel que fizemos referência na secção 3.2, sendo que foi utilizada por
primeira vez por Novak e Gowin nos anos 80 (Novak y Gowin, 1984).
“Os Mapas Conceptuais têm por objetivo representar relações significativas entre conceitos em
forma de proposições” (Novak y Gowin, 1984.p. 31) Uma proposição (oração gramatical ou frase) é
composta por dois ou mais termos conceptuais unidos por palavras de ligação, por forma a constituir uma
unidade semântica. Um mapa conceptual tem como uma das finalidades é colocar em destaque um
conjunto de significados conceptuais. (Carvalho, Maio, Ramos y Espadeiro, 2009).
“Uma vez que a aprendizagem significativa se produz mais facilmente quando os novos conceitos
ou significados conceptuais são englobados sob outros conceitos mais amplos, mais inclusivos, os mapas
conceptuais devem ser hierárquicos. Isto é, os conceitos mais gerais e mais inclusivos devem situar-se no
topo ou no centro do mapa, com os conceitos cada vez mais específicos, menos inclusivos, colocados
sucessivamente debaixo deles”. (Novak y Gowin, 1984, p. 32). Por vezes, é vantajoso incluir na base do
mapa conceptual objetos ou acontecimentos específicos para ilustrar as origens do significado do conceito
(a regularidade que se representa).
“Os Mapas Conceptuais têm um especial propósito de auxiliar os alunos e educadores a
compreender o significado dos materiais de aprendizagem. Segundo Novak e Gowin, os mapas conceptuais
podem ser ao mesmo tempo: um recurso de autoaprendizagem, um método para encontrar e expressar o
significado dos materiais de estudo, uma estratégia que fomenta a organização dos materiais de estudo
(Carvalho et al. 2009).
A seguinte figura ilustra um Mapa de Conceitos que evidencia as características chave que
evidenciam a elaboração dos mesmos.
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Fig. 4.3 - Mapa de conceitos sobre a construção de Mapas de Conceitos (adaptado de Novak e Gowin, 1984, cit. por Carvalho, 2011)

Segundo Novak e Gowin (1984), do ponto de vista do aluno, o mapa de conceitos funcionam como
um mapa de estrada, servindo de auxiliar para as ideias chave que se deve focar e seguir para executar uma
tarefa de aprendizagem específica. Ao terminar a tarefa apresentam um resumo esquemático do que foi
aprendido. Os mapas de conceitos ajudam os alunos a tornar evidentes os conceitos chave ou as
proposições a aprender ou apreendidas, “ sugerindo além disso, ligações entre o novo conhecimento e o
que ele ou ela já sabem” (Novak y Gowin, 1984.cit. Carvalho,2011, p.140)
“Para o professor, os mapas de conceitos podem utilizar-se para auxiliar a planificar o processo de
ensino e aprendizagem, ou seja, estabelecer que caminhos seguir para selecionar e organizar os
significados e os negociar com os outros alunos, escolher exemplo, atividade e estratégias, descobrir novas
relações conceptuais ou conceções alternativas dos alunos, etc. Também podem servir de instrumentos de
avaliação para conhecer o estado prévio ou atual dos conhecimentos dos alunos e ajuizar se os alunos
adquiriram a capacidade de analisar, sintetizar e aplicar os novos conhecimentos”. (Carvalho, 2011.p.140)
Para construir um mapa conceptual de determinada área de conhecimento é preciso identificar
quais os conceitos mais importantes, posteriormente indicar o mais importante dentre aqueles que foram
listados. Deste modo, elege-se o conceito raiz desse mapa, e o passo seguinte seria a construção de uma
segunda geração com a escolha dos conceitos imediatamente menos inclusivos que o conceito raiz. As
gerações subsequentes seriam construídas à semelhança do que foi descrito para a segunda geração. O
desdobramento de um conceito em outros conceitos menos inclusivos em uma dada ramificação de um
mapa conceitual é denomindado de diferenciação progressiva, pois terá lugar a elucidação das possíveis
diferenças entre conceitos semelhantes. Durante todo o processo de elaboração poderiam ser percebidas
conexões laterais entre conceitos de ramificações diferentes, e essa conexão de conceitos aparentemente
díspares é chamada de reconciliação integrativa. Essa percepção de conexões inusitadas entre conceitos é
um resultado evidente da criatividade humana, de visualizar relações e perceber aquilo que os outros ainda
não perceberam. (Tavares, 2005)
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O mapa conceptual pode ser encarado como uma ferramenta de união, interligação, categorização
descrição e exemplificação de conteúdos, com um alto poder de visualização.
“Os Mapas de Conceitos podem fomentar a cooperação entre o aluno e o professor (ou entre a
criança e a escola), num combate em que o “mostro” a ser conquistado é o carácter pouco significativo da
informação e a vitória consiste no compartilhar de significados”. (Novak y Gowin, 1984.p.39)
Cañas e Cols (2003) destacam temas bastante interessantes nomeadamente no que diz respeito ao
uso de Mapas Conceptuais na avaliação, os métodos de pontuação dos mesmos, e a fiabilidade e validade
para a avaliação.
Alguns autores, como Casas e Luengo (2004a) fundamentam que, para efeitos de investigação, a
técnica de mapas conceitos apresenta algumas limitações que podem interferir no processo de
investigação, particularmente, no que toca à representação da estrutura cognitiva dos alunos e ao possível
envolvimento de agentes externos, como o professor ou investigador, a natureza da atividade proposta ao
aluno ou os contextos em que o decorre a investigação.
Consideram que o êxito de uma construção de um mapa, não é determinado pelo grau de
conhecimento sobre uma determinada área, mas também pelo domínio da própria técnica, pela maior o
menor habilidade de construção de Mapas conceptuais. O rendimento da tarefa de construção requere
prática e a utilidade dos mapas conceitos para a investigação pode ver-se limitada pela capacidade dos
alunos em refletir claramente o seu conhecimento ou compreender como construir um mapa de conceitos.
Diversos autores salientam as dificuldades no uso da ferramenta, que parece ser consistente ao longo dos
países e das áreas de uso (Cañas y Novak, 2006). Entre elas, a dificuldade da construção e estrutura das
proposições, a falta de uma questão fulcral para guiar a construção do mapa e a tendência de construir um
Mapa de Conceitos descritivos em vez de explicativos. Estas dificuldades manifestam-se também nos
professores (Miller, Cañas y Novak, 2006) sendo que apesar de muitos se encontrarem familiarizados com
os Mapas Conceptuais, e em muitos casos até os usam no decorrer das suas aulas, a maioria deles detêm
graves erros conceptuais com respeito a esta ferramenta. (Carvalho, Luengo, Casas y Mendoza, 2012).
Novak e Gowin consideram que “a aprendizagem significativa produz mais facilmente quando os
novos conceitos ou significados conceptuais se incluem em outros conceitos mais amplos e mais inclusivos
devem estar na parte superior do Mapa Conceptual, com os conceitos mais específicos, menos inclusivos,
sucessivamente colocado por baixo deles”. (Novak y Gowin, 1984.p.32)
Tal como já referimos, segundo a teoria de Novak e Gowin (1984) a organização do conhecimento
faz-se de forma Hierárquica. No entanto, Casas e Luengo (2004a) consideram que esta estruturação nem
sempre está concebida de forma hierárquica, pois nem sempre o sujeito inicia uma aprendizagem
significativa num conceito geral, ou inclusivo. Pode, e em muitos casos isto ocorre, partir de um objeto ou
acontecimento específico que serve de referência para a construção desse conhecimento.
Outra limitação apontada à teoria de Ausubel consiste no facto de não apresentar um método
convincente para reconhecer os conceitos prévios que existem na estrutura cognitiva dos alunos (Carvalho,
Luengo, Casas y Mendoza, 2012). “O grande contributo de Ausubel e Novak às teorias educativas foi a
consideração dos conhecimentos prévios, é precisamente na dificuldade de identificar corretamente na
prática aqueles conceitos que são significativos para os alunos, que radica uma das debilidades da sua
proposta educativa”(Casas y Luengo, 2004b, p.362)
Vários autores apresentam mais limitações dos Mapas conceptuais, nomeadamente, Sanchéz
Santamaría (2011) indica o estímulo do pensamento dedutivo face ao indutivo, a limitação do pensamento
circular e o facto que o pensamento se basear em relações lógicas, mais além do conceito, a complicação
do seu uso extensivo, etc.
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Nesta nova perspetiva “este tipo de estrutura hierárquica foi muito utilizada nas primeiras teorias
de representação. Embora um grande número de experiências tenha mostrado as debilidades deste
modelo, algumas técnicas de análise de dados de proximidade ainda oferecem este tipo de representação.
No entanto, é importante registar que não obstante a maioria das teorias deste tipo tenham características
hierárquicas, já que um conceito determinado só pode estar conectado a um só conceito de um nível mais
alto da hierarquia, não o fazem em sentido estrito já que permitem ligações entre as distintas classes ou
categorias de forma que um conceito possa estar conectado a mais de um conceito representado a um
nível mais alto da hierarquia. Esta modificação das teorias hierárquicas permite uma maior flexibilidade”.
(Kintsch, 1970.cit. por Casas, 2002, p.148)
Por outro lado, Galán, Granell e Huerta (2002) reconhecem que a própria construção dos mapas
conceptuais tem um efeito sobre o que se pretende avaliar e propõem formas de eliminar essa influência.
Huerta (1998) indica que pode existir uma dependência entre a construção dos Mapas Conceptuais e o
modo como se questiona os estudantes para obtê-los, que os Mapas Conceptuais podiam não ser
reproduzíveis, que para a construção dos mesmos são precisas habilidades metacognitivas e que não há
critérios específicos para a análise dos Mapas Conceptuais dos estudantes.
Apesar dos vários inconvenientes ou limitações que apresentámos, na nossa utilização fizemos
recurso a esta técnica, pois tal com Carvalho, Luengo, Casas e Mendoza (2012) estas não metem causa a
importância e potencialidade dos mapas Conceptuais como ferramenta para apoiar os vários processos de
ensino, aprendizagem e avaliação. Apesar de existirem novas abordagens da forma como se processa a
estruturação do conhecimento, a generalidade dos autores não deixa de valorizar os mapas conceptuais
pela sua capacidade de organização do conhecimento e possibilidade de estabelecer e compreender as
relações existentes entre os diversos conceitos.
4.6.2. Redes Associativas Pathfinder
A técnica de Redes Associativas Pathfinder (ou Pathfinder Networks ou somente PFNets(*)) foi
desenvolvida por Roger Schvaneveldt (1990) permite criar representações das relações entre os conceitos e
fornecer informações sobre a estrutura cognitiva dos alunos.
Esta técnica permite representar dados obtidos de uma forma gráfica, fazendo recurso a um
procedimento automatizado. (Casas y Luengo, 1999, 2004a)
A representação que se origina a partir de uma pontuação numérica transmitida da similaridade ou
diferença entre conceitos percebidos pelo sujeito, de modo que os conceitos semanticamente mais
próximos são representados mais próximos no espaço e, em caso contrário, mais afastados. (Casas y
Luengo, 1999, 2004a; Carvalho, Ramos, Casas y Luengo, 2010).
As Redes Associativas Pathfinder (RAP) são representações gráficas sob a forma de grafos, em que
os conceitos são apresentados como nós ou vértices e as relações entre eles, como segmentos de reta, de
comprimento variável, em função do peso atribuído à sua proximidade semântica. (Schvaneveldt, Durso y
Dearholt, 1985; Schvaneveldt, 1990)

___________________

(*) PFNets resulta da abreviatura em inglês, em Castelhano/ espanhol utiliza-se RAP (rede Associativas Pathfinder)
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No gráfico seguinte podemos observar um exemplo de uma RAP, relacionado com o conhecimento
dos seres vivos:

Fig. 4.4. Exemplo de uma Rede Associativa Pathfinder

Os valores de proximidade ou de similaridade entre os conceitos são organizados e armazenados
numa matriz mediante o algoritmo Pathfinder. São estabelecidos os caminhos indiretos mais próximos
entre os conceitos e são selecionados apenas as ligações com um atalho de longitude mínima entre os
conceitos. Deste modo, apenas as relações mais fortes são estabelecidas graficamente.
A regra para a seleção de uma ligação para a sua incorporação na estrutura da rede resultante,
consiste em não existir um caminho indireto que passe por outros nós, cuja soma dos pesos seja menor do
que o caminho direto entre o par de conceitos. A rede final terá representado todos os conceitos e ligações
mais fortes, que correspondem aos atalhos de peso mínimo. No entanto é de referir que todos os conceitos
estão relacionados. (Godinho, 2007)
Esta técnica tem sido aplicada em diversas áreas do saber, nomeadamente na Ciência Cognitiva,
Inteligência Artificial, análise psicológica, entre outras. No ponto de vista de Zhang, é uma técnica eficaz e
eficiente no que concerne a visualização das relações complexas entre objetos, como é o caso de
sofisticadas redes semânticas. (Zhang, 2008)
A grande vantagem da técnica RAP reside no facto de permitir “criar representações em forma de
redes da estrutura cognitiva de um sujeito a partir de dados empíricos, que podem ser geradas de forma
totalmente automática. Deste modo evitam os inconvenientes de subjetividade e influência externa que
outras representações, como mapas conceitos, têm.” (Casas y Luengo, 1999, p.17).
As redes Associativas Pathfinder possibilitam a obtenção dos conceitos nucleares em redor dos
quais os alunos estruturam o seu conhecimento e permitem a explorar a evolução das redes de
conhecimento dos alunos. Os programas informáticos que criam estas representações (KNOT; PATHFINDER;
GOLUCA, etc.) permitem ainda a determinação de outras características importantes das redes,
nomeadamente, a complexidade, a similaridade e a coerência interna, os nós vizinhos, as redes médias,
entre outras. Os referidos programas, que representam as RAP, solucionam os problemas de volume de
dados apresentados por Huerta (2006), e para além disso, ao contrário dos mapas de conceitos, estes
programas possibilitam o tratamento de parâmetros quantitativos.
Como limitações das RAP podemos apontar o facto de não especificarem as relações entre os nós,
apenas a relação de proximidade. As RAP apenas nos informam sobre a proximidade conceptual, e não qual
a relação que foi estabelecida pelos sujeitos entre os referidos conceitos.

59

CAPÍTULO 4- Conhecimento, Aquisição e Representação da Estrutura Cognitiva
Outra limitação das RAP reside no facto que a sua representação depende dos pesos atribuídos a
uma relação e, por isso, podem obter-se distintas redes dependendo destes mesmos valores e isto pode ser
de difícil interpretação. Quando numa representação mental os conceitos base para a obtenção das RAP
pertencem a um mesmo contexto, cada nó está relacionado com todos os outros e em maior ou menor
medida. A representação é útil quando reflete de um modo gráfico as relações mais fortes. Se
representamos todas as relações resulta uma rede emaranhada que não nos proporciona mais informação
que a que já possuímos: que todos os conceitos estão relacionados. É no momento que destacamos as
relações mais fortes quando obtemos informação sobre as diferenças entre umas e outras RAP. Por isso há
que ter especial cuidado nas comparações de RAP, ao determinar que os parâmetros das forças das RAP
são os mesmos (Carvalho, Luengo, Casas y Mendoza, 2012).
Estas técnicas têm muitas potencialidades e muitas aplicações, no entanto não podemos descuidar
das suas características específicas e das suas limitações. Os mapas conceptuais têm grande utilidade
quando são usados para refletir a estrutura da Ciência. Todavia há que ter especial atenção que por vezes
os mapas conceptuais de alunos, não refletem a sua própria estrutura conceptual (o que pensam de
determinada matéria), senão que tratam de reproduzir o conteúdo de manuais escolares de outros
recursos educativos impostos pelo professor.
“As ferramentas utilizadas para ajudar a representação da estrutura cognitiva, baseada na técnica
de RAP, podem sem uma mais-valia em investigação que se decorre nas Ciências da Educação, onde seja
relevante determinar o conhecimento conceptual dos sujeitos” (Carvalho, Luengo, Casas y Mendoza, 2012,
p.5)
As RAP usada adequadamente é um método simples, rápido e eficaz para a identificação de
conceitos nucleares em redor dos quais estruturam os seu conhecimento e para explorar e conhecer a
evolução das redes de conhecimento dos alunos quando se encontram perante uma situação de ensinoaprendizagem.
No nosso trabalho fazemos recurso a esta técnica, utilizando para o efeito o programa GOLUCA,
pelas suas potencialidades fazemos uma análise quantitativa de algumas características específicas das
redes como por exemplo coerência e complexidade.
Esta técnica permite a comparação das redes de alunos com uma rede de referência que
desenvolveremos detalhadamente mais adiante e, somos da opinião, que o recurso a mesma esta técnica
traz contributos para os professores e possibilita melhorias no processo de ensino aprendizagem.
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CAPÍTULO 5. TEORIA DOS CONCEITOS NUCLEARES
5.1. Introdução
A Teoria dos Conceitos Nucleares emergiu de um estudo desenvolvido por Casas e Luengo, tendo
sido publicado como Tese de Doutoramento em 2002 (Casas, 2002). Esta investigação centrava-se no
estudo da evolução do conceito de ângulo e simultaneamente na estrutura cognitiva de alunos em diversos
níveis académicos, nomeadamente, desde o terceiro Curso de Primária (que em Portugal corresponde ao
terceiro ano do Primeiro Ciclo do Ensino Básico) até à Universidade.
A investigação centrou-se no conceito de ângulo e consistiu na obtenção de distintas formas de
representação da estrutura cognitiva desse conceito matemático, que permitissem ao aluno identificar, não
só os elementos mais importantes, mas também, a relação estabelecida entre eles ao longo do tempo.
Salientou a dificuldade de aprendizagem do conceito, tal como acontece com muitos outros, sendo que
está associada ao processo cognitivo de construção do conhecimento do aluno, à diferença entre a
definição formal e a informal. Os alunos integram na sua estrutura cognitiva, não só definições muito
distintas, como exemplos que lhes foram propostos durante o seu processo de aprendizagem.
O conhecimento do aluno sobre o conceito parte da definição, da imagem mental e dos processos
relacionados com o seu processo de aprendizagem, sendo que a relação entre todos eles, em forma de
rede e armazenada na sua memória a longo prazo, constitui a sua estrutura cognitiva (Shavelson, 1972).
Todavia ainda aliada à complexidade do próprio conceito, está a capacidade de representar os elementos, a
partir dos quais o aluno constrói o conceito, quais as relações que estabelece e como evolui todo o
processo com o passar do tempo.
Casas e Luengo (2004a) no decorrer da sua investigação depararam-se com resultados que não
encontravam justificação e, em alguns casos, divergiam das teorias de referência em que se tinham
baseado. Como forma de explicar esses mesmos fenómenos, surgiu a Teoria dos Conceitos Nucleares.
Esta teoria desenvolveu fundamentos teóricos próprios e recorre a uma técnica específica para a
recolha e representação das representações cognitivas dos alunos, desenvolvida por Schvaneveldt,
denominada por Redes Associativas Pathfinder (Schvaneveldt, 1990). Esta técnica permite de uma forma
automática representar graficamente a estrutura cognitiva de um aluno numa dada área do conhecimento.
Recorre à relação estabelecida entre conceitos previamente escolhidos, sendo que a representação final da
estrutura cognitiva resulta da seleção através de um algoritmo matemático, das relações mais fortes. A
técnica das Redes Associativas Pathfinder constitui um dos métodos de representação do conhecimento
que, efetuando uma representação espacial dos conceitos, representativa das relações existentes na
memória. Esta técnica assume o método de inquérito, substituindo o questionário habitual.
As Redes Associativas Pathfinder constituem representações em que os conceitos são apresentados
como nós e relações estabelecidas entre eles, por segmentos de reta, sendo que são de maior ou menor
comprimento, segundo o peso ou força da sua proximidade semântica. Os conceitos próximos
semanticamente apresentam uma maior proximidade espacial e vice-versa.
A investigação desenvolvida por Casas e Luengo (2004a) incidiu sobretudo em três hipóteses:
Hipótese um: a coerência e complexidade da estrutura cognitiva dos alunos, no que respeita ao
conceito de ângulo, variam em função de parâmetros pessoais, tais como idade e sexo.
No que concerne aos resultados, verificou-se que a coerência das redes varia em função da idade e
sexo, pois é mais elevada em alunos mais velhos, sobretudo em s do sexo feminino. Quanto á
complexidade das redes, esta diminui à medida que a idade dos s aumenta.
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Hipótese dois: Existem conceitos mais importantes, que surgem fortemente associados a outros e
mantêm-se mais estáveis na estrutura cognitiva ao longo tempo.
Quanto à similaridade das redes verificou-se que são mais semelhantes em alunos de escolaridade
mais elevada e é nos alunos da primária que apresentam maiores diferenças.
No início da escolaridade todos os conceitos aparecem em proporção muito semelhante, mas à
medida que a escolaridade aumenta, vão-se destacando um número reduzido como conceitos principais.
Verificando-se a hipótese em causa.
Hipótese três: Os conceitos mais importantes na estrutura cognitiva, não são necessariamente os
mais gerais, podendo ser muito específicos e até mesmo exemplos utilizados no processo de ensino e
aprendizagem.
Esta hipótese foi confirmada, pois na investigação verificou-se que não foram apenas considerados
como mais importantes os conceitos mais gerais, pois destacaram-se um exemplo utilizado ao longo do
ensino (“ponteiros do relógio”), um conceito geral (“ângulo”) e um objeto matemático (“lados do ângulo”).
Os resultados desta investigação realçaram aspetos do processo de construção do conhecimento
que não eram esperados nas teorias de aprendizagem em que se baseou, particularmente, pela Teoria da
Aprendizagem Verbal Significativa de Ausubel (1963, 1968) e Novak (1977). Perante os resultados obtidos,
Casas e Luengo (2004b) propuseram uma nova teoria, a Teoria dos Conceitos Nucleares.
Muitos trabalhos têm sido feitos na tentativa de explicar o funcionamento dos processos de
aprendizagem na mente humana, com especial destaque para a Teoria dos Conceitos Nucleares
(Casas,2002, 2003; Casas y Luengo 2003a, 2003b, 2004a e 2005; Arias, 2007; Godinho, 2007; Antunes,
2010; Carvalho, 2011) que cede uma nova perspetiva. Ao longo do nosso Trabalho sempre que nos
referimos à Teoria dos Conceitos Nucleares abreviamos para TCN ou TNC derivado do termo em inglês.
5.2. Antecedentes
A Teoria dos Conceitos Nucleares foi buscar muitos dos fundamentos às teorias existentes
anteriormente, nomeadamente, na Teoria de Piaget e de Ausubel (Ausubel, 1968; Ausubel, Novak e
Hanesian, 1983; Novak y Gowin 1984), todavia apresenta modificações importantes e inovadoras nesta
área do conhecimento. De um modo particular, defende que a sua abordagem permite, na linha de ideias
de Piaget uma análise pormenorizada dos fenómenos que condicionam a aquisição de conhecimentos,
como é o caso da acomodação referida por Piaget.
No que diz respeito à Teoria de Ausubel (1963), apresenta consideráveis modificações baseadas na
experiência das suas investigações. Por exemplo, a complexidade das redes dos alunos em vez de aumentar
com a idade, como seria de esperar, diminui. Isto implica que a estrutura cognitiva do aluno com o passar
do tempo torna-se mais simples e não mais complexa. Por outro lado, os nós com mais ligações, não são
necessariamente os mais gerais, mais inclusivos, recorrendo à terminologia da Teoria de Aprendizagem
Verbal Significativa de Ausubel (1963) e Novak (1977), mas podem ser os de nível menor, como é o caso de
um exemplo do conceito. A organização cognitiva dos alunos não se explica à luz destas teorias, pois a sua
estrutura não se organiza em redor de conceitos mais abstratos, mas também à volta de exemplos
concretos.
A Teoria do Conceitos Nucleares emerge do seio da Ciência Cognitiva (Neisser, 1976), centrando-se
nos fundamentos teóricos relativos à organização do conhecimento humano. A Ciência Cognitiva que
compreende o estudo dos sistemas que têm alguma forma de inteligência inclui três ciências: Psicologia,
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Biologia e Inteligência Artificial. São estas ciências que sob o ponto de vista de Educação e da Didática
cedem as bases teóricas das Ciências Cognitivas a esta nova teoria.
A Psicologia estuda os processos cognitivos, sobretudo a descrição e a análise dos processos
internos da mente humana. O conceito de Estrutura Cognitiva tenta explicar teoricamente as relações
entre conceitos na memória semântica a longo prazo, em forma de redes (Shavelson, 1972). A Teoria dos
Esquemas (Rumelhart, 1984), defende que a memória se organiza como um sistema de esquemas ou
representações mentais interrelacionados, em que os conceitos são pequenas estruturas, relativamente
estáveis, constituídas por elementos que se interrelacionam sob a forma de rede. Do ponto de vista da
Psicologia Cognitiva, a Educação é entendida como um processo de transmissão de representações mentais
entre s (Casas y Luengo, 2004a). Deste modo, o processo de Ensino e Aprendizagem pode reduzir-se ao
modo como se processa essa transmissão e os meios de representação das estruturas.
Compreender, conhecer e representar os processos de aquisição e representação do
conhecimento, bem como a forma como se constrói e modifica a estrutura cognitiva de um individuo
durante o processo de ensino e aprendizagem são objetos de enorme interesse em Educação e,
consequentemente, em Didática.
No que respeita à Biologia destaca-se a Neurociência, que se centra no estudo das configurações
neurológicas, como sendo a base de sustentação de diversas funções intelectuais, tais como a memória, a
cognição, entre outras. A Biologia cede a noção de Sistema Nervoso Central, estrutura formada por
pequenas unidades, os neurónios, células que se encontram ligadas entre si. A noção de Redes Neuronais
constitui outra contribuição desta ciência, que são circuitos que reagem a estímulos externos e mapas de
ligações estáveis As redes neuronais servem de suporte físico à noção de representações mentais e de
estrutura cognitiva. A noção de Mapas de Conexões Estáveis relaciona o tipo de tarefa com a complexidade
neurológica que desempenha, sendo que as tarefas primárias implicam estímulos simples e as mais
complexas correspondem a funções psicológicas superiores, nas quais se inclui a Aprendizagem. (Edelman,
1992).
A Inteligência Artificial contribui com o desenvolvimento de técnicas de aquisição e representação
do conhecimento, com a finalidade de construir sistemas inteligentes baseados no comportamento
humano que imitam a tomada de decisão em diferentes domínios. As técnicas recorrem a métodos diretos
e indiretos de obtenção de conhecimento de indivíduos considerados especializados em determinados
campos. Remetendo à Educação e à Didática, a aplicação dos mesmos métodos pode ser uma forma de
obter conhecimentos dos alunos e professores e do modo como se decorre esse processo de ensino e
aprendizagem. Dos diversos paradigmas da Inteligência Artificial destaca-se a corrente conexionista, que
trabalha com Redes Neurais Artificiais. Esta apoia-se na ideia, da Neurofisiologia e Neurociência, de que o
sistema cognitivo, nomeadamente o humano, funciona baseado em inter-relações formando redes
neuronais, que se estabelecem entre pequenas unidades conceptuais, as unidades celulares. A Educação
tem como grande desafio conseguir identificar as unidades e as relações estabelecidas nesse sistema, caso
exista.
Da Ciência Cognitiva, Casas e Luengo (2002) destacaram como base da formação da Teoria dos
Conceitos Nucleares os seguintes pressupostos:
• A organização do conhecimento a partir de pequenas unidades que constituem a estrutura
cognitiva de um, interrelacionadas em rede;
• Os elementos que constituem estas estruturas seguem uma correspondência funcional com os
circuitos neuronais do cérebro humano e uma correspondência mental com as representações em
forma de esquemas (Rumelhart, 1984);
• Cada conceito da mente equivale a uma estrutura, relativamente estável, com conhecimentos
interrelacionados;
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• Os conhecimentos prévios podem ser representados através dessas estruturas;
• A aprendizagem corresponde à modificação da estrutura cognitiva, por assimilação e
reestruturação (acomodação).
O quadro seguinte compara, esquematicamente, as bases desta proposta teórica com as bases das
teorias que as antecederam e lhe servem de base:

Bases teóricas prévias
Organização hierárquica do
conhecimento
Conceitos inclusores
Complexidade crescente das estruturas
cognitivas
Mapas Conceptuais

Nova proposta teórica
Organização geográfica do conhecimento
Conceitos nucleares
Atalhos de mínimo custo
Redes Associativas Pathfinder

Fig. 5.1. Relação TCN com as teorias prévias (Casas y Luengo, 2004b)

Tal com já fizemos referência os elementos da TNC são a “organização geográfica do
conhecimento”, a noção de “conceitos nucleares” e a noção de ”atalhos de mínimo custo” (Casas, 2002;
Casas y Luengo, 2003a, 2003b, 2004b e 2005; Arias, 2007; Godinho, 2007; Antunes 2010), que passaremos
a descrever.
5.3.Os elementos
A Teoria dos Conceitos Nucleares surgiu com o intuito de responder ao problema proposto e
fundamentando-se em aspetos tanto da Ciência Cognitiva como, particularmente da Teoria da
aprendizagem Significativa de Ausubel. Partindo destas, propõe conceções próprias e alternativas que
descreveremos seguidamente.
Esta teoria recorre a uma terminologia, bem como métodos e técnicas próprias de forma a explicar
determinada área do conhecimento. A técnica adotada por esta teoria, como indicado anteriormente,
corresponde às Redes Associativas Pathfinder.
Os principais elementos desta teoria são:
•
•

•

Organização geográfica do conhecimento;
Noção de conceitos nucleares;
Noção de atalho de mínimo custo.

5.3.1. Organização geográfica do conhecimento.
A noção de organização geográfica do conhecimento deriva do facto de esta teoria explicar a
aquisição do conhecimento, tal como um cartógrafo elabora um mapa geográfico de uma dada região, ou
do mesmo modo como uma pessoa adquire o conhecimento de um entorno físico, de uma nova localidade.
Esta ideia surgiu do desenvolvimento de uma proposta teórica, restringida ao uso de meios multimédia,
apresentada por Anderson (Anderson,1980, cit. por Chen , 1998).
Segundo Casas e Luengo (2004a) a organização do conhecimento deixa de ser considerada
hierárquica, mas defende-se que se processa de forma geográfica.

Organização hierárquica do
Conhecimento

Organização Geográfica do
Conhecimento

Fig. 5.2. Organização hierárquica para organização “Geografica” do Conhecimento (Casas y Luengo, 2004a)
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A aquisição do conhecimento, segundo esta teoria produz-se em três etapas:
•
•
•

Conhecimentos de pontos de referência;
Conhecimento de percursos;
Conhecimento de conjunto.

Casas e Luengo (2004a) apresentam um paralelismo da construção do conhecimento ao modo
como se processa a aquisição de conhecimento de um mapa geográfico de uma determinada cidade ou
região. É usual, que uma pessoa ao tentar conhecer uma nova região o faça de modo faseado. Segundo
estes autores, este processo desenvolve-se sobretudo em três fases distintas. Numa fase inicial, defendem
que uma pessoa memoriza em primeiro lugar edifícios, casas diferentes, paisagens características, no fundo
certos pormenores que lhes chamam à atenção ou os relacionem com vivências anteriores. O
conhecimento começa com a aquisição desses pontos de referência que se destacam na nova informação
com que o se depara.
Na fase seguinte a aquisição do conhecimento sofre uma evolução, nela o indivíduo desenvolve a
capacidade de aquisição do conhecimento de um percurso ou rota, pois desenvolve um mapa mental do
meio físico da região. Recorrendo à analogia do mapa geográfico, o indivíduo desenvolve a capacidade de
se deslocar de ponto de referência a outro, sem considerar as áreas envolventes. Todavia o conhecimento
de rota não proporciona ao indivíduo a capacidade de otimização do percurso. Se uma pessoa com este
conhecimento se perdesse fora dele, ser-lhe-á muito difícil voltar atrás por si próprio. Este tipo de
conhecimento não permite o cálculo de distâncias mais curtas, pois não possibilita o conhecimento
suficiente sobre a estrutura geral que lhe conduza a encontrar uma otimização do percurso a efetuar, como
podemos observar na figura 5.3.
Deste modo, estes autores defendem que o mapa cognitivo da região só está completamente
formado quando a pessoa detiver uma visão de conjunto, isto é, uma visão completa de todos os pontos de
referência integrados em percursos e as relações que se estabelecem entre eles. Isto é o indivíduo possuir
uma visão de todos os caminhos possíveis de traçar, permitindo traçar estratégias, caminhos mais curtos e
em cada decisão saber exatamente qual o melhor caminho a escolher. Nesta etapa do conhecimento o
indivíduo sabe decidir com segurança o que melhor lhe convém, tanto por economia de tempo, ou por
outras preferências individuais.

Fig. 5.3. Organização Geográfica do Conhecimento (extraída de Casas y Luengo, 2004a)
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Este exemplo serve para que possamos compreender melhor, como se processa a aprendizagem
segundo esta teoria. O aluno numa fase inicial memoriza conceitos, que por diversas razões, lhe chamaram
a atenção. Estes conceitos podem não ser precisamente os conceitos fundamentais da matéria, nem têm de
estar diretamente ligados à matéria que está a aprender, mas por diversos motivos, poderão estar
relacionados com conceitos que chamaram a sua atenção e se mantiveram na sua memória e, é em torno
deles que os restantes se organizam. Esta teoria designa-os de Conceitos Nucleares, por ser a partir deles
que a aprendizagem se processa.
A fase seguinte será a criação de caminhos, aqui o aluno estabelece relações entre os conceitos e
clarifica noções pré-existentes, ou simplesmente estabelece procedimentos na resolução das tarefas que
lhe vão sendo propostas. Este momento da aprendizagem corresponde ao Conhecimento de Rotas,
correspondendo ao processo em que se estabelecem e se reorganizam as relações dos conceitos abordados
com outros, que poderão ser conceitos nucleares em outras redes conceptuais (Casas y Luengo, 2002).
Por último, a noção de conjunto, nela o aluno já possui diversas estratégias de resolução, já é capaz
de decidir qual o melhor procedimento que deve efetuar, perante cada problema. Os conceitos e as suas
relações constituem um todo. O aluno é capaz de decidir, perante qualquer problema, qual a melhor
estratégia a desenvolver. O aluno não só tem claro o que é cada conceito, como também possui um variado
leque de procedimentos para a resolução de tarefas. Este momento de aprendizagem corresponde à
aquisição da visão de conjunto, nela o indivíduo tem um conhecimento amplo das inter-relações dos
diversos percursos e de diversos procedimentos de trabalho e é capaz de selecionar, em função dos seus
objetivos, os que necessita de forma mais adequada e eficiente, ou simplesmente, com os quais se encontra
mais familiarizado.
O aluno quando é confrontado com uma nova experiência educativa recorre a situações anteriores,
que de alguma forma lhe estejam relacionadas, e os processos mentais utilizados são semelhantes aos que
usou nessas mesmas experiências. Do mesmo modo, começa por relacionar esta nova situação com os
conceitos que já possui, sendo que escolherá o mais significativo como ponto de referência. Perante uma
mesma situação dois indivíduos poderão recorrer a conceitos e procedimentos totalmente distintos, mas
que para cada um deles são mais significativos com a nova situação.
Numa fase em que a visão de conjunto está bem desenvolvida o indivíduo será capaz, perante uma
situação problemática selecionar o procedimento que lhe é mais familiar ou que se encontre mais cómodo,
ou seja, recorrer ao conceito mais relevante na sua estrutura cognitiva. Podemos afirmar que o
conhecimento de um novo conceito fica completo quando se adquire a visão de conjunto, nela o indivíduo
é capaz de estabelecer relações entre conceitos e substruturas.
À lupa desta teoria as dificuldades de aprendizagem centram-se no processo da elaboração das
estruturas do conhecimento, nos conceitos mais relevantes para o aluno, os conceitos nucleares. Perante
uma situação problemática o aluno recorrerá ao caminho que se encontre mais seguro e nem sempre
corresponde ao mais lógico. (Casas y Luengo, 2002)
5.3.2.Conceitos Nucleares
A Teoria dos Conceitos Nucleares defende que a construção do conhecimento se elabora a partir do
que já se conhece (Casas y Luengo, 2004a), isto é, dos conhecimentos prévios. Esta ideia vai de encontro ao
enfoque do construtivismo de Ausubel, Novak e Hanesian (1983), todavia esta nova teoria diverge no modo
como decorre o processo com base em resultados experimentais.
Segundo Novak e Ausubel, no processo de aprendizagem existem ideias os conceitos que tomam
uma dimensão superior, que se destacam e que servem de encaixe para o resto de todo o processo, são
chamados conceitos inclusivos. Segundo os pressupostos da teoria de Ausubel e Novak, deveria ocorrer
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que na estrutura cognitiva estariam destacadas as ideias de nível superior. Esses autores, defendem a
noção de construção da aprendizagem de forma hierárquica, sendo que a aprendizagem superior é
subordinada com ideias prévias, que são de maior nível de abstração e generalidade.
Confrontados com os resultados experimentais dos seus trabalhos de investigação, Casas e Luengo
(2004b), propõem a substituição da conceção hierárquica do conhecimento pela conceção geográfica do
conhecimento. As ideias não se vão relacionando de um modo de subordinação perante o nível de
abstração e de generalidade.
Segundo Casas e Luengo, quando conhecemos um novo território, não começamos por aprender
todo o país, depois a região e depois a povoação onde estamos, sendo país, região e povoação conceitos
sucessivamente mais inclusivos, tal como apresentam Ausubel e Novak. Na Teoria dos Conceitos Nucleares
defendem, assim, que o conhecimento se processa de forma diferente, começando por conhecer algumas
referências no território, referências geográficas, que não têm de ser necessariamente as mais gerais, mas
sim algo que nos tenha despertado a atenção, como poderá ser o caso de um edifício, uma cidade e deste
modo vamos ampliando o conhecimento do território criando novas ligações. Casas e Luengo (2004b)
referem que o conhecimento, tal como foi relatado por Rumelhart (1984), primeiro fixam-se pontos
significativos da paisagem, depois produzem-se percursos entre eles e no final adquire-se uma visão geral
do mapa.
Este facto é bastante importante, uma vez que vem revolucionar a ideia da formação do
conhecimento. Aqui a aprendizagem tem uma abordagem distinta, não um grau de maior, para menor
complexidade, mas sim parte de referências que são significativas numa fase inicial. Assim na Teoria dos
Conceitos Nucleares, não existem conceitos mais importantes, nem de menor nível, sendo que existem
conceitos que servem de âncora à estrutura do aluno. Estes conceitos funcionam como pontos de
referência aos restantes e são denominados de Conceitos Nucleares. Deste modo, torna-se extremamente
importante conhecer os conceitos nucleares da estrutura cognitiva do aluno, para que o processo de ensino
e aprendizagem se torne efetivo. Tal com referem Casas e Luengo (2004a) a questão chave para a prática
educativa é, possivelmente, no processo de ensino. O professor não que não saiba quais as ideias mais
gerais da estrutura cognitiva do aluno poderá estar facultando algo que não é significativo para o aluno.
Novak (1977), quando se referia ao papel dos organizadores prévios e da sua construção, manifestava que
a sua escolha dependia dos que eram inclusivos e relevantes, não só para materiais da aprendizagem que
iriam ser apresentados, mas também, para o sujeito a que se dirigia.
Casas e Luengo (2004b) recorrem ao seguinte exemplo para tornar mais simples a sua exposição:
uma pessoa ao tentar conhecer Badajoz, não o faz partindo dos bairros principais, que seria o
conhecimento mais geral, no sentido de Ausubel ou Novak. Inicialmente, poderá começar por conhecer as
lojas principais, o banco de Extremadura, e algumas superfícies comerciais e a partir desses pontos de
referência consegue localizar-se e efetuar novos caminhos e conhecer o resto de Badajoz. Esse é sim o
processo mais habitual que as pessoas efetuam ao tentar conhecer uma localidade. Por muitas ruas que
conheça os pontos principais de referência serão sempre os que inicialmente conheceu, ou pelo menos
estes autores assim o defendem.
Poderemos pensar que o conhecimento dos alunos se processe de um modo semelhante,
começando por ter ideias soltas e fragmentadas de uma determinada matéria e com o tempo vão-se
criando novas ligações e completando o conhecimento. Estes autores defendem que o processo de ajuste
de representações mentais não supõe uma reestruturação total dos conhecimentos anteriores, mas que se
forma a partir desses conhecimentos prévios.
Segundo a teoria de Casas e Luengo, o conhecimento não se vai organizando de conceitos mais
gerais para mais específicos, ou mais simples. Poderá ocorrer uma organização deste tipo somente quando
e possua uma visão de conjunto do conhecimento. Tal como referem estes autores ocorre assim um
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sistema de ‘acrescento’, tal como foi referido por Rumelhart (1980): “primeiro marcas da paisagem, depois
estabelecem-se caminhos e só posteriormente se conseguem uma visão completa da localidade”.
Estes autores defendem que o conhecimento começa com conceitos que servem de base ou de
âncora a toda a estrutura cognitiva. Deste modo, contradizem o facto de o conhecimento se basear numa
estrutura hierárquica. A conceção da Teoria dos Conceitos Nucleares é defensora que no processo de
aprendizagem não existe a necessidade de se produzir a partir de conceitos inclusivos, para outros mais
simples, ou menos genéricos. Defende que este processo se baseia nos conceitos nucleares e que são eles
que dão significado ao processo da nova aprendizagem.
5.3.3.Atalhos de mínimo custo
Se o processo de aquisição do conhecimento seguisse o paradigma hierárquico, então a estrutura
cognitiva tornar-se-ia mais complexa devido ao aumento do número de conceitos e ao fortalecimento de
ligações. Todavia, confrontado com os resultados experimentais da sua investigação Casas (2002b)
demonstrou que quanto maior for a idade de um indivíduo e mais avançada a sua aprendizagem, mais
simples surgem as e representações das relações entre os conceitos obtidas por meio da técnica da Redes
Associativas Pathfinder.
Apesar do aumento de conceitos e relações entre eles, na estrutura cognitiva estes organizam-se
em subestruturas cada vez mais simples. Surge assim a noção de atalho de mínimo custo.
Estes autores defendem que perante uma situação que implique recorrer a aprendizagens
adquiridas e armazenadas na sua estrutura cognitiva, em vez de aceder a todas as relações existentes,
utiliza apenas às relações mais simples e significativas. A escolha desta designação deveu-se à visão dada
pelas redes obtidas pelo algoritmo Pathfinder e simultaneamente, pelo funcionamento biológico do
cérebro, que pela Biologia se rege pelo princípio de custo mínimo (Biologia e Ciências Cognitivas).
A noção de conhecimento geográfico facilita a compreensão do conceito de atalho de mínimo
custo. A escolha de um caminho de um mapa depende do objetivo proposto, pois é diferente efetuar uma
viagem turística ou uma viagem de trabalho, em que se pretende poupar tempo na deslocação. Isto quer
dizer que apesar de conhecermos as estradas principais e secundárias, habitualmente preferimos certas
ligações e deixamos de utilizar outras, sendo que o nosso conhecimento não é pior, mas utilizamo-las de
forma mais simples e efetiva. A esta conexão mais efetiva entre os conceitos chave, os detalhes e os
processos de resolução, denomina-se de atalhos de mínimo custo.
Perante uma nova situação o aluno ativa a informação que se encontra armazenada na sua
estrutura cognitiva sob a forma de esquemas mentais, sendo que só serão ativados os mais significativos.
Esta seleção é influenciada em grande parte pelas experiências prévias do indivíduo. A escolha do atalho de
mínimo custo segue sempre o princípio de que a avaliação do custo e a probabilidade do êxito baseiam-se
em experiências prévias.

5.4.Interpretação dos resultados da investigação à luz da Teoria dos Conceitos Nucleares
Os autores da Teoria dos Conceitos Nucleares consideram que através dela conseguem explicar os
resultados observados ao longo da sua investigação. Esta centrava-se na obtenção de formas de
representação da estrutura cognitiva de alunos sobre o conceito de ângulo, de forma a identificar os
elementos mais significativos, as relações estabelecidas entre eles e a sua evolução com o passar do tempo
(Casas, 2002b). Destacaram-se os resultados seguintes:
• As redes das estruturas cognitivas dos alunos não são hierárquicas, mas sim geográficas, pois
apresentam uma organização em que as relações estabelecidas entre os conceitos, destacam
algumas, por serem mais significativas.
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• Durante o processo de aprendizagem existem referências, conceitos nucleares, que são
representados nas redes associativas por nós múltiplos.
• Com a idade, diminui o número de conceitos nucleares, representados por nós múltiplos das
redes.
• O número de ligações entre os conceitos nucleares e entre estes e os restantes, diminui com a
idade.
• À medida que a escolaridade avança, ocorre um aumento da similaridade entre as redes dos
alunos, tornando-se as suas estruturas cognitivas cada vez mais parecidas.
• A aquisição da visão de conjunto deve-se sobretudo ao aumento da coerência entre as redes dos
alunos. Pode-se considerar o aumento da consistência da estrutura como um maior domínio
simultâneo das relações entre todos os seus constituintes, consequentemente, uma maior visão de
conjunto.
Com esta investigação ficou destacada a existência de conceitos que no seio da estrutura cognitiva
do aluno são mais importantes do que outros. A estes conceitos foi-lhes atribuída a denominação de
conceitos nucleares, pois aparecem representados por nós múltiplos nas redes associativas. É de salientar
que estes conceitos não são necessariamente os mais gerais, mas são eles que se encontram mais
fortemente ancorados na estrutura cognitiva dos alunos.
As redes obtidas ao longo da investigação não apresentam uma estrutura hierárquica, mas a
organização dos conceitos não é feita dos gerais para os mais específicos. As redes apresentam de uma
forma simples o destaque de conceitos que numa determinada fase do desenvolvimento cognitivo são mais
significativos em relação a outros que são menos relevantes.
A Teoria dos Conceitos Nucleares defende ainda a complexidade das estruturas cognitivas tende a
diminuir em função do aumento da idade. Defende que com o aumento do nível de conhecimento numa
determinada área, são privilegiadas determinadas ligações entre conceitos (atalhos de mínimo custo),
sendo estas mais utilizadas pelo aluno, o que torna a sua estrutura cognitiva mais simples. Deste modo,
apesar dos alunos terem conhecimento de mais ligações, recorrem mais frequentemente às relações mais
simples e obtêm valores dos fatores indicadores da complexidade das redes cada vez menores. Podemos
afirmar que as relações estabelecidas entre os conceitos são as mais simples, formando estruturas que se
mantêm ao longo de todo o desenvolvimento cognitivo. Estas relações são estabelecidas entre conceitos
que se destacam durante o processo de aprendizagem.
5.5.Contributos da Teoria dos Conceitos Nucleares
A Teoria dos Conceitos Nucleares, tal como já foi referido em secções anteriores, defende que os
conceitos não se vão organizando de forma hierárquica na estrutura cognitiva dos alunos, dos mais gerais
para os mais particulares, visto que não são os mais gerais que se encontram mais fortemente ancorados na
estrutura cognitiva dos mesmos.
A TCN apresenta assim uma nova perspetiva na organização cognitiva e dá um realce aos conceitos
que figuram com maior destaque nessa estrutura.
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“Oferece, por isso uma maior importância a elementos do processo de ensino e aprendizagem a
que normalmente não se dá a devida consideração, como são os conceitos menos universais, menos
formais ou menos complexos e, consequentemente, às representações mentais que estes provocam nos
alunos.” (Carvalho, 2011, p.128)
Esta teoria vem assim contrapor os pressupostos de Ausubel, o qual defendia que os conceitos se
organizavam de uma forma hierárquica na mente do aluno, dos mais inclusivos para os menos inclusivos.
Por outro lado, segundo este autor, defende que a generalidade dos conceitos se adquire por diferenciação
a partir de outros mais gerais, apesar de com menos realce ainda apresentar outras formas de construção.
Uma outra limitação consiste em que a teoria de Ausubel não propõe um método convincente de recolha
dos conhecimentos prévios existentes na estrutura cognitiva dos alunos.“Se o grande contributo de Ausubel
e Novak às teorias educativas foi a consideração da importância dos conhecimentos prévios, é
precisamente na dificuldade de identificar corretamente na prática aqueles conceitos que são significativos
para os alunos, que radica uma das debilidades da sua proposta educativa”. (Casas y Luengo, 2004b, p.161)
A Teoria dos Conceitos Nucleares é considerada potente, porque permite explicar casos que não se
conseguem elucidar à luz de outras teorias e aprofundar com maior detalhe a forma de aquisição do
conhecimento. Deste modo, dá um novo enfâse a estudos que se centram nas características da
aprendizagem ou na estruturação do conhecimento, em diversos campos do saber.
Um dos objetivos da nossa investigação consiste em investigar se uma unidade didática que tem
em conta, não só os conteúdos programáticos, mas também a estrutura cognitiva dos alunos conduz a
melhores resultados escolares. Por outras palavras, pretende-se investigar os contributos da Teoria dos
Conceitos Nucleares na prática educativa, uma vez que a sua metodologia permite a identificação de
conceitos nucleares, em torno dos quais se processa todo o processo de ensino-aprendizagem.
A técnica Redes Associativas Pathfinder, inerente à TCN, permite identificar, de um modo simples,
rápido e eficaz, os conceitos nucleares em torno dos quais os alunos estruturam o seu conhecimento. Tal
como refere Carvalho (2011, p.128) “deste modo, os professores podem explorar o conhecimento
conceptual dos alunos e conhecer, através de medições sucessivas, a evolução das redes de conhecimento
dos alunos.” Os autores da Teoria dos Conceitos Nucleares propõem a utilização destas redes, uma vez que,
segundo os mesmos, os Mapas Conceptuais implica uma aprendizagem prévia por parte dos intervenientes,
isto é, para a elaboração de um mapa conceptual é preciso previamente aprender a fazê-los. (Casas y
Luengo, 2004b). Sendo que muitos dos mapas resultantes não retratam a estrutura cognitiva dos alunos,
mas a do professor ou do manual escolar utilizado.
Na nossa investigação utilizámos o Programa GOLUCA para a recolha e tratamento da informação
que passaremos a descrever detalhadamente no item 5.9
5.6.Índice de coerência
O índice de coerência de uma rede é um indicador quantitativo da coerência da mesma. Segundo a
técnica Pathfinder permite analisar a atenção com que foi realizada a atribuição de valores de proximidade
entre os conceitos, bem como o conhecimento sobre o tema ou o objeto em estudo.
Casas e Luengo (2002) defendem ainda que “permite avaliar o processo de aquisição e evolução
dos conceitos. É também um factor que permite avaliar as redes obtidas e o seu valor como dado de
investigação, pois permite ter uma indicação da fiabilidade das respostas obtidas pelos sujeitos, e
comprovar de que modo este aspeto influi os resultados obtidos.”
A determinação da coerência de uma rede baseia-se na premissa de que a relação entre um par de
conceitos pode ser determinada a partir das relações desses com os restantes. (Casas y Luengo, 2002,
2004b; KNOT Software, 1989; Clariana, 2005 e Godinho, 2007)

70

CAPÍTULO 5- Teoria dos Conceitos Nucleares
Para cada par de conceitos é determinada a correlação existente entre os valores de proximidade
desses conceitos com os restantes (KNOT Software,1989; Casas y Luengo, 2004; Godinho, 2007). Esta
correlação é uma medida indireta da relação existente entre o par de conceitos. Tem-se que dois conceitos
estão relacionados e do mesmo modo os restantes são conceitos muito semelhantes.
Podemos afirmar que esta medida permite avaliar o grau de aprendizagem do aluno e,
simultaneamente, indica se o mesmo atribuiu valores de similaridade entre os conceitos de forma atenta
ou de forma irrefletida. O índice de coerência assume valores entre 0 e 1.
Valores altos de coerência refletem dados mais consistentes, em contrapartida, valores muito
baixos (inferiores a 0,20) denotam a presença de algum tipo de erro, nomeadamente (KNOT
Software,1989):
• Na atribuição dos valores de proximidade pelo testado;
• Matriz de proximidade (similaridade) com valores estranhos;
• Falta de pelo menos em valor na Matriz de similaridade;
• Erro na construção da Matriz de similaridade;
• Ordem trocada dos valores Matriz de similaridade.

5.7.Índice de complexidade de redes
Trata-se de um indicador quantitativo da complexidade das redes Associativas Pathfinder criado
por Casas e Luengo (2002). A criação deste índice baseou-se em trabalhos desenvolvidos por estes autores,
sendo que se apoiaram em recomendações de Novak para a avaliação de mapas conceptuais.
O índice de complexidade relaciona três características das redes:
• Densidade da rede;
• Número de nós múltiplos;
• Grau dos nós múltiplos.
As ligações estabelecidas entre os nós das Redes Associativas Pathfinder correspondem às relações
existentes entre os conceitos da estrutura cognitiva representada. Tal como refere Casas (2002) dado que
são grafos, no sentido matemático, e analisando a rede nessa lupa, podemos afirmar que o número
máximo de ligações equivale ao número total de ligações possíveis de se estabelecer entre os seus vértices,
sendo dado por n(n-1), onde n representa o número de vértices do grafo.
A técnica Pathfinder pressupõe que o peso estabelecido entre dois nós é sempre igual,
independentemente do sentido da ligação, sendo cada ligação considerada dupla e graficamente, uma
ligação entre dois nós nas Redes Associativas Pathfinder equivale a duas (com sentidos contrários).
A densidade de uma rede corresponde à razão entre o número de ligações existentes numa rede e
o número total de ligações possíveis de estabelecer na rede, sendo um valor que oscila entre 0 e 1.
Consideremos a rede seguinte:

Fig. 5.4. Representação de uma rede Associativa Pathfinder (Casas,2002)
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Tal como podemos observar é constituído por 5 nós e 5 ligações, sendo que o número total
de ligações possíveis de estabelecer entre eles é dado por 5(5-1) = 5×4= 20, como se observa na
figura 5.5.

Fig. 5.5. Total de ligações possíveis da rede da figura (Casas,2002)

A densidade de uma rede corresponde ao quociente entre o número de ligações do grafo e o
número total de ligações possíveis.

Densidade =

, onde n é o número de

Retomando a figura 5.4 existem 5 nós e 5 ligações, sendo que cada uma tem um sentido duplo são
na realidade 10.
Podemos afirmar que a densidade da rede é 0,5, ou seja,
.
O conceito de nós múltiplos, ou conceitos múltiplos, representa assim numa rede Associativa
Pathfinder o número de nós que apresentam duas, ou mais, ligações. (Casas, 2002). O facto de nós
múltiplos é igual ao quociente entre o número de nós múltiplos de uma rede e o número total de nós da
mesma.

Fator de nós múltiplos =

O fator de nós múltiplos assume um valor entre 0 e 1, sendo que o seu valor é maior quanto mais
nós múltiplos existam na rede. Deste modo, se o valor do fator de nós múltiplos for 1, podemos afirmar
que todos os nós são múltiplos, em contrapartida se o seu valor for 0, significa a não existência de nós
múltiplos na rede.
Na rede da figura 5.4 com 5 nós dos quais 3 são múltiplos assume um Fator de Nós Múltiplos igual a
0,6, ou seja,
.
Por sua vez, o Grau de Nós Múltiplos representa a intensidade da relação dos nós múltiplos com os
restantes nós e o seu valor resulta do somatório do número de ligações de cada nó múltiplo que
constituem a rede (Casas, 2002).

Grau de Nós Múltiplos = ∑ n.º de ligações de todos os nós múltiplos

A rede representada na figura 5.4. apresenta 3 nós múltiplos, por terem duas ou mais ligações:
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Fig. 5.6. Nós múltiplos da rede da figura 5.4

A rede do exemplo a que fazemos recurso tem, assim 3 nós múltiplos, sendo que 2 possuem duas
ligações e o terceiro possui quatro. Uma vez que cada ligação é considerada dupla, o Grau de Nós Múltiplos
desta rede é dado por 16, ou seja, 2×(2+2+4).
Por sua vez, o Fator do Grau dos Nós Múltiplos, consiste no quociente entre Grau de Nós Múltiplos
e o número total de ligações possíveis de estabelecer na rede.

Fator do Grau de Nós Múltiplos =

=

Recorrendo de novo à rede da figura 5.4., o fator do Grau de Nós Múltiplos da rede considerada é
0,8, ou seja,
.
O índice de Complexidade de uma Rede permite avaliar, quantitativamente, a complexidade de
uma rede e é determinado através do produto dos três fatores, divididos cada um pelo seu máximo teórico
(Casas, 2002).

Índice de Complexidade de Redes = D ×N
Sendo, D = Fator Densidade da rede
N= Fator Nós Múltiplos
S= Fator Grau de Nós Múltiplos
Na tentativa de simplificação da fórmula anterior, e uma vez que o nosso trabalho recorre às Redes
Associativas Pathfinder, consideremos a notação seguinte:
d = n.º de ligações da rede
m = n.º de nós múltiplos da rede
s = grau dos nós múltiplos da rede
n = n.º de nós da rede
Deste modo, podemos afirmar que o Índice de Complexidade de uma rede pode ser dado por:

Colocando fatores em evidência, podemos ainda simplificar e afirmar que equivale a:

Índice de Complexidade de uma Rede = d × m × s ×
73

CAPÍTULO 5- Teoria dos Conceitos Nucleares
O Índice de Complexidade de uma Rede assume valores entre 0 e 1, todavia para facilitar a sua
interpretação Casas ( 2002) sugerem a conversão para o intervalo de 0 a 1000, sendo que a sua passagem
consiste apenas no produto da constante por 1000.
Retomando o exemplo da figura 5.4. A figura apresenta como índice de complexidade o valor de
240, pois 0,8×0,6×0,5= 0,24 multiplicado por 1000.

5.8.Coeficiente de Similaridade de duas redes
redes.

O coeficiente de similaridade de duas redes é um valor numérico que permite comparar as duas

A similaridade entre duas redes calcula-se a partir da comparação das ligações existentes em
ambas as redes (Casas y Luengo, 2002,2004b; KNOT Software 1989; Clariana, 2005; Godinho,2007).
A similaridade calcula-se dividindo o número de ligações em comum pela diferença entre o número
de ligações das duas redes e o número ligações comuns às duas redes. Esta medida oscila entre 0 e 1 (Casas
y Luengo, 2004b). Duas redes idênticas têm uma similaridade igual a 1 e duas redes sem ligações comuns
têm uma similaridade igual a 0.

Ao determinar a similaridade, o programa realiza diversos cálculos de natureza estatística (Casas y
Luengo, 2002b, 2004b; KNOT Software 1989; Clariana, 2005; Godinho,200).
•
“Point prob” – probabilidade de duas redes terem um determinado número de
ligações ao acaso.
•
“Tail Prob” – probabilidade de duas redes possuírem um determinado número de
ligações ou mais ao acaso. Este tipo de probabilidade pode ser utilizado como um teste estatístico
da similaridade de duas redes. Considerando o grau de significância pretendido (99% ou 95%),deste
modo, o valor pode o reflectir o grau de similaridade esperado entre duas redes.
•
“Information”- logaritmo de base 2 do recíproco da “Tail Prob”

A similaridade entre duas redes permite estabelecer comparações entre redes de alunos
entre si, comparar redes de alunos e professores, ou até de especialistas e redes obtidas através de
diferentes técnicas (Lambert, 2004; Casas y Luengo, 2002).
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5.9.Redes Associativas Pathfinder. O programa GOLUCA.

5.9.1. Introdução.
A representação da estrutura cognitiva a partir do método Pathfinder implica a utilização de
algoritmos de representação gráfica de grafos, preferencialmente do tipo “Spring embedder”
(Schvaneveldt, 1990). Todo o trabalho de recolha e representação gráfica de redes fica facilitado com o
recurso a programas informáticos específicos.
Neste item iremos debruçar-nos, novamente (secção 4.3.2.) sobre Pathfinder Associative Networks,
traduzidas para Redes Associativas Pathfinder, ou simplesmente, RAP. Seguidamente, iremos abordar o
programa GOLUCA, que utilizámos para a obtenção das RAP do nosso estudo. Este software foi
desenvolvido por Godinho, Luengo e Casas e serve de suporte à análise e representação de redes
cognitivas.

5.9.2. As redes Associativas Pathfinder.
Tal como já abordámos na secção 4.3.2. as redes Associativas Pathfinder são um mecanismo que
possibilitam a elaboração de representações das relações entre os conceitos e fornecem informações sobre
a estrutura cognitiva dos alunos.
Uma rede Associativa Pathfinder (RAP) é uma representação gráfica sob a forma de grafo,
constituída por um conjunto de nós e um conjunto de ligações entre os nós, com um determinado peso.
Uma rede RAP possui n nós, que se denominam por N1,N2, …, Nn. (Schvaneveldt, 1990).
As RAP são estabelecidas mediante a aplicação do algoritmo Pathfinder a partir de dados empíricos:
similaridade ou distâncias entre conceitos (Schvaneveldt, 1990; Casas y Luengo, 1999; Casas, 2002)

5.9.2.1. Elementos caracterizadores das RAP.
Sendo a rede Associativa Pathfinder uma representação gráfica sob a forma de grafo apresenta,
como já referimos conjunto de ligações entre os nós, com um determinado peso.
Uma ligação é uma associação direta ou indireta entre um par de nós. As ligações diretas são
denominadas de arcos e as indiretas de arestas ou atalhos. Uma ligação representa-se por ei,j, no caso de se
tratar de uma aresta, e por Ni e Nj para um arco entre um par de nós finais. Cada ligação entre dois nós tem
um peso, que indica a distância entre eles. (Schvaneveldt, 1990; Casas y Luengo, 1999; Casas, 2002;
Godinho, 2007)
A distância entre os nós Ni e Nj , ao longo de ei j têm um peso que se representa por wij. A distância
ou peso de cada par de nós são determinados empiricamente a partir da similaridade entre duas entidades
ou, analiticamente, através das medidas de um conjunto de intersecções e de um conjunto de uniões ou de
algumas medidas da distância entre nós. (Schvaneveldt, 1990; Casas, 2002; Godinho, 2007)
Os pesos são representados numa matriz de dimensão n×n e denomina -se matriz W. Esta também
se pode intitular de matriz de pesos (weight matrix) ou matriz de adjacências (adjacency matrix). Os
elementos da matriz W correspondem às distâncias diretas entre os pares de nós que compõem a matriz.
Os pesos devem ser valores positivos e finitos. (Schvaneveldt, 1990; Casas, 2002; Godinho, 2007)
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5.9.2.2. Construção de redes Associativas Pathfinder.
Tomando como ponto de partida o algoritmo Pathfinder Schvaneveldt (1990) defende a existência
de dois tipos de grafos: diretos e indiretos. Entenda-se por grafos diretos aqueles em que a matriz de
similaridade ou matriz de distâncias não é simétrica. Neste caso, as ligações entre os nós do grafo
corresponderão a arcos dirigidos. Os grafos indiretos apresentam a matriz quando a matriz de similaridade
ou a matriz de distâncias é simétrica para todos os pares de conceitos. Isto significa que a ordem de cada
par de conceitos não é importante, ou seja, para todos os pares de conceitos possíveis ‘ij’, o valor de
proximidade é igual seja ‘i’ e ‘j’ ou ‘j’ e ‘i’.
Para o cálculo das redes consideram-se dois parâmetros: a métrica ‘r‘ de Minkowski e ‘q'.
(Schvaneveldt, 1990).
A métrica ‘r‘ determina a ligação entre dois nós ligados indiretamente, isto é, determina a forma de
calcular os pesos dos caminhos. Pode variar entre 1 e infinito. Para valores de uma escala de razão, a
métrica ‘r‘ pode variar em todo o seu intervalo. (Casas, 2002; Godinho, 2007)
O parâmetro ‘q' diz respeito ao número de ligações entre dois nós, limitando o número de ligações
da rede. Este valor estabelece o número máximo de ligações num percurso que respeite a propriedade da
desigualdade triangular, de forma a garantir a distância entre os pares de conceitos e a obtenção de redes
mais simples (Schvaneveldt, 1990; Casas, 2002). À medida que o valor de ‘q’ aumenta, maiores são as
restrições à manutenção da desigualdade triangular. Esta variação faz com que haja menos caminhos que
cumpram essa desigualdade, logo a rede terá menos caminhos, tornando-se mais simples. (Casas, 2002)
Para limitar a rede às ligações mais importantes utiliza-se habitualmente q= n-1, ou seja, o número
máximo de ligações de um caminho não direto (Casas, 2002; Godinho, 2007). Este parâmetro pode assumir:
qϵ {1, 2,…, n-1} em que ‘n‘ simboliza o número de nós.
Os parâmetros ‘r’ e ‘q' facultam as componentes necessárias para assegurar que a rede gerada
possui as seguintes propriedades métricas (Schvaneveldt,1990):
• A distância de um nó a ele próprio é zero.
• A Matriz de dados tem que ser simétrica para que a rede seja indireta, e assim a distância entre
cada par de nós é independente da direção.
• A desigualdade triangular é satisfeita para todos os caminhos possíveis com ‘q' ligações. O valor
de ‘q' tem que ser maior ou igual a 1 e menor que o número de nós menos um.
Quando estas propriedades são satisfeitas, o conceito de distância ao longo de um caminho é o
mesmo que o peso desse caminho.
O peso entre os nós indica a força com que se relacionam os conceitos desses nós. O peso de um
caminho ou a distância entre um par de entidades com pesos w1, w2 ,..., wk corresponde a (Schvaneveldt,
1990; Godinho, 2007):

W(P)=

, para 1≤r≤∞

Os dados relativos à relação entre um conceito e ele próprio considera-se que tem valor zero, logo
não se representam na matriz. Os valores do peso podem ser: wii= 0 e wij > 0 para 1≤ i , j≤ n , com i ≠
j.(Casas y Luengo, 2002)
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Uma ligação entre dois nós e que passe por um conjunto de outros denomina-se percurso
(Schvaneveldt, 1990). Uma ligação entre o nó N a e o nó Ne , passando por Nb , Nc , Nd representa-se por
Pabcde ou Pae . No percurso Nae presume-se a existência das arestas eab , ebc , ecd e ede . O peso de um percurso
P representa-se por W (Pae) e a função W (P) é determinada pela métrica ‘r‘ de Minkowski e os pesos wij . O
parâmetro ‘q' é usado para respeitar a desigualdade triangular no procedimento de cálculo das redes.
O procedimento para obter uma rePathfinder a partir de uma matriz simétrica de dados referentes
à similaridade entre os conceitos tem os seguintes passos (Schvaneveldt, 1990; Casas y Luengo, 2002,
Godinho, 2007):
1. Determinar a matriz de distâncias. Dados os pesos que oscilam entre 0, quando os conceitos não
estão relacionados, e 1 quando os conceitos estão totalmente relacionados entre si, é necessário
transformar a matriz de similaridade numa matriz de distâncias ou dissimilitude. O valor de dissimilitude
entre cada par de conceitos é igual a 1 menos o valor do peso atribuído a esse par.
2. Ordenar os seus valores por ordem crescente, considerando a matriz de dissimilitude.
3. Calcular a rePathfinder. Considerar cada eij e inclui-la na rede PFNet (r, q) se e só se eij
proporcionar um caminho de Ni e Nj cujo peso seja pelo menos tão pequeno como o peso de qualquer
outro caminho que tenha não mais do que ‘q' ligações. A métrica ‘r‘ é usada para calcular o peso dos
caminhos compostos por várias ligações e, deste modo, respeitar as seguintes propriedades:
-proporcionar uma ligação com menor peso e respeitar a desigualdade triangular.
-a distância entre dois nós corresponde à de menor peso, calculado utilizando o mesmo valor da
métrica ‘r‘. A distância da rede dij entre os nós Ni e Nj é determinada considerando todos os caminhos Pij e
os pesos W(Pij) existentes entre Ni e Nj , sendo selecionado o de menor peso.
Dij =
Uma rede é q-triangular se e só se todas as possíveis desigualdades triangulares, que envolverem
caminhos com m ≤ q ligações, sejam satisfeitas, usando ligações e pesos do grafo e métrica ‘r’.

, para

Tomemos o exemplo seguinte extraído de Godinho (2007), consideramos o seguinte grafo e a
respetiva matriz de similaridade:

Fig. 5.7. Rede com os valores de similaridade

77

CAPÍTULO 5- Teoria dos Conceitos Nucleares

N1
N2
N3
N4

N1

N2

N3

0,02
0,83
0,03

0,96
0,65

0,77

N4

Tabela 5.1. Matriz de similaridade

Inicialmente determina-se a matriz de dissimilitude e, seguidamente, são ordenados os valores dos
pesos por ordem crescente:

N1
N2
N3
N4

N1

N2

N3

0,98
0,17
0,97

0,04
0,35

0,23

N4

Tabela 5.2. Matriz de dissimilitude

Seguidamente, ordenam-se os valores dos pesos, da matriz de dissimilitude, por ordem crescente:

w32 = (1- 0,96) = 0,04
w31 = (1- 0,83) = 0,17
w43 = (1- 0,77) = 0,23
w42 = (1- 0,65) = 0,35
w41 = (1- 0,03) = 0,97
w21 = (1- 0,02) = 0,98
Por fim, calcula-se a rePathfinder, considerando r = 1 e q = 2:
1- Seleciona-se o primeiro elemento da lista w32 =0,04. Calculam-se todos os percursos possíveis de N3
a N2 :
W(P312) = (w131 + w112)1/1 = ( 0,17 + 0,98) = 1,16
W(P342) = (w134 + w142)1/1 = ( 0,23 + 0,35) = 0,58
Como w32 < w(P312) e w32 < W(P342) , então d32= 0,04. Assim, adiciona-se e32 à rede:
PFNet(1,2)= { e32}.

Fig.5.8. Rede PFNet (1,2)= { e32}.

2- Seleciona-se o segundo elemento da pilha W31 = 0,17. Calculam-se todos os percursos possíveis de
N3 a N1:
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W(P321) = (w132 + w121)1/1 = ( 0,04 + 0,98) = 1,02
W(P341) = (w134 + w141)1/1 = ( 0,23 + 0,97) = 1,20
Como w31 < W(P321) e w31 < W(P341), então d31=0,17. Assim, adiciona-se e31 à rede:
PFNet(1,2)={e32 , e31}.

Fig.5.9. Rede PFNet(1,2)={ e32 , e31}.

3- Seleciona-se o terceiro elemento da lista: w43= 0,23. Calculam-se todos os percursos possíveis de N4
a N3.
W(P413) = (w141 + w113)1/1 = ( 0,97 + 0,17) = 1,14
W(P423) = (w142 + w123)1/1 = ( 0,35 + 0,04) = 0,39
Como w43 < W(P413) e w43 < W(P423), então d43=0,23. Assim, adiciona-se e31 à rede :
PFNet(1,2)={ e32 , e31, e43}.

Fig. 5.10. Rede PFNet(1,2)={ e32 , e31, e43}.

4- Seleciona-se o quarto elemento da pilha: w42= 0,35. Calculam-se todos os percursos possíveis de N4
a N2.
W(P412) = (w141 + w112)1/1 = ( 0,97 + 0,98) = 1,95
W(P432) = (w143 + w132)1/1 = ( 0,23 + 0,04) = 0,27
Como w42 > W(P432), então d42=0,27. Como P432 é composto por e43 e e32, que já fazem parte da rede,
então nenhum elemento é adicionado.
5- Seleciona-se o quinto elemento da pilha: w41= 0,97. Calculam-se todos os percursos possíveis de N4
a N1.
W(P421) = (w142 + w121)1/1 = ( 0,35 + 0,98) = 1,33
W(P431) = (w143 + w131)1/1 = ( 0,23 + 0,17) = 0,40
Como w41 > W(P431), então d41=0,40. Como P431 é composto por e43 e e31, que já fazem parte da rede,
então nenhum elemento é adicionado.
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6- Seleciona-se o sexto elemento da pilha: w21= 0,98. Calculam-se todos os percursos possíveis de N2 a
N1.
W(P231) = (w123 + w131)1/1 = ( 0,04 + 0,17) = 0,21
W(P241) = (w124 + w141)1/1 = ( 0,23 + 0,97) = 1,20
Como w21 > W(P231), então d21=0,21. Como P231 é composto por e32 e e31, que já fazem parte da rede,
então nenhum elemento é adicionado.
Assim esta rede, sem preocupações de carácter estético pode ser representada do seguinte modo:

Fig.5.11. Rede PFNet(1,2)={ e32 , e31, e43}.

5.9.2.3. Aplicações.
A técnica de representação de conhecimento RAP, devido às suas potencialidades, têm revelado
uma enorme diversidade de aplicações em vários campos do conhecimento. Neste âmbito, Casas (2002)
realizou uma ampla resenha bibliográfica, categorizando o tipo de publicações existentes, até à data, sobre
esta técnica em:
1.
2.
3.
4.
5.

Aplicações em investigação básica;
Aplicações na formação de professores;
Aplicações ao desenho e avaliação de produtos hipermédia educativos;
Aplicações sobre a recuperação e organização de informação;
Aplicações diversas.

No que concerne às aplicações em investigação básica, segundo Casas (2002) correspondem a
trabalhos relacionados com a validação da própria técnica e a trabalhos que integram esta técnica com
outras técnicas, comparando os resultados das suas aplicações. Nesta categoria destacam-se os trabalhos
vários trabalhos (Cooke y MacDonald, 1986; Cooke, Durso y Schavaneveldt, 1986; Dearholt y Schvaneveldt,
1990; Schvaneveldt, 1990; Goldsmith y Johson, 1991).
Tem, especial destaque o livro de Schvaneveldt (1990) intitulado “Pathfinder Associative Networks
Studies in Knowledge Organization”, que reuniu um conjunto de dezanove artigos acerca desta técnica.
Este livro enumera e apresenta uma visão sobre os fundamentos de técnica (definições, propriedades,
algoritmos), sobre questões metodológicas, sobre temas específicos como a aquisição e a representação do
conhecimento, resolução de problemas e faz uma alusão aos primeiros trabalhos teóricos e empíricos de
aplicação da técnica.
Relativamente às aplicações na formação de professores, segundo Casas (2002) são trabalhos que
analisam e relacionam o conhecimento da estrutura cognitiva dos alunos e de professores com a maneira
como essas mesmas estruturas evoluem no processo de ensino- aprendizagem.
No que se refere a aplicações ao desenho e avaliação de produtos hipermédia educativos, segundo
o autor esta categoria expõe, por um lado, trabalhos centrados na negatividade dos hipermédia que
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procuram registar e caracterizar as interações dos alunos com os sistemas hipermédia e, por outro, os
trabalhos centrados no desenvolvimento de interfaces de utilizador e na avaliação de RAP.
Na categoria aplicações sobre a recuperação e organização de informação, o autor inclui
maioritariamente trabalhos associados a formas de representação, pesquisa e organização de grandes
quantidades de informação. Esta categoria tem vindo a sofrer um grande destaque devido às vantagens
gráficas das RAP.
Em aplicações diversas o autor incluiu trabalhos que não que não se enquadram em nenhumas das
categorias anteriores, nomeadamente, artigos e projetos relacionados com o conhecimento das estruturas
cognitivas em doentes de Alzheimer, esquizofrénicos, alcoólicos, homossexuais, etc.
Carvalho (2011) na sua revisão bibliográfica inclui mais uma nova categoria a esta listagem, que
designou de ”Aplicações a temas relacionados com o currículo e o processo de ensino e aprendizagem”.
Esta nova categoria resultou da separação dos temas relacionados com as práticas educativas, antes
incluídos nas aplicações à formação de professores, tomando esta a designação de “Aplicações ao
desenvolvimento pessoal e profissional”. Assim a taxonomia assumiu as seguintes categorias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aplicações em investigação básica;
Aplicações ao desenvolvimento pessoal e profissional;
Aplicações ao desenho e avaliação de recursos educativos digitais;
Aplicações sobre recuperação e organização de informação;
Aplicações a temas relacionados com o currículo e o processo de ensino e aprendizagem;
Aplicações diversas.

No âmbito de investigação em educação, mais concretamente, no âmbito da educação matemática
têm vindo a desenvolver-se diversos trabalhos que recorrem à técnica Redes Associativas Pathfinder. Em
Espanha, o grupo de Investigação CiberDidact da Universidade de Extremadura tem realizado trabalhos que
recorrem à técnica RAP como instrumento de pesquisa, sendo que os mesmos fazem parte dos
antecedentes deste nosso trabalho de investigação e encontram-se detalhadamente descritos no item
1.2.1.

5.9.3. Técnica de representação: O programa GOLUCA.
No nosso estudo recorremos ao programa GOLUCA para a elaboração das redes Associativas
Pathfinder e tratamento de dados. Este programa pode ser detalhadamente consultado em Godinho
(2007). Passemos a explicar as suas principais características, não iremos efetuar uma exposição exaustiva
de todas as funcionalidades, bem como potencialidades deste programa.
O programa GOLUCA para a criação de redes Associativas Pathfinder foi concebido por Godinho,
Luengo e Casas (Godinho,2007) que são membros do grupo de investigação CiberDidact, a que também
pertencemos. No nosso trabalho utilizámos este programa para a recolha de dados e para a criação de
redes Associativas Pathfinder que fazem parte do nosso estudo.
O programa GOLUCA funciona em ambiente Microsoft Windows e tem como objetivo geral a
recolha de dados necessários à construção de redes Associativas Pathfinder. Os dados recolhidos são
armazenados em matrizes de similaridade que são armazenados em base de dados.
Em termos gerais pode-se considerar que o programa GOLUCA tem os objetivos seguintes:
- Recolha de dados- é elaborada uma lista de conceitos, sobre a qual o utilizador (aluno) terá de
opinar sobre a sua relação.
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- Tratamento de dados- é feito o cálculo de redes médias a partir de matrizes de similaridade e
elaborados relatórios sobre os dados
- Visualização de dados- permite a visualização dos dados recolhidos e dos relatórios elaborados.
- Base de dados- consiste num conjunto de duas bases de dados onde são armazenadas a lista de
conceitos, permitindo a identificação dos grupos e dos alunos inquiridos e as matrizes de similaridade de
redes médias.
Podemos destacar como as principais áreas específicas de competências do programa:
• Criar um novo projeto – criar a estrutura de pastas e ficheiros necessários à recolha,
tratamento e visualização dos dados;
• Criar lista de conceitos – criar e editar a lista de conceitos e armazená-la numa base de
dados;
• Recolher Pesos – atribuir valor de proximidade a cada par de conceitos;
• Calcular Redes Médias – calcular Redes Médias a partir das matrizes de proximidade;
• Elaborar relatórios – criar relatórios gerais e específicos que poderão ser tratados em
programas de edição de texto;
• Visualizar dados – visualizar as tabelas e os dados aí armazenados;
• Converter dados – converter os dados do projeto GOLUCA e os dados recolhidos em
ficheiros para o programa KNOT versão Macintosh.
Este programa permite que os termos (conceitos) a estudar, para além de letras, palavras ou frases,
possam ser imagens (ícones, símbolos, fotografias,..) ou sons, o que amplia grandemente o seu potencial e
as possibilidades de aplicação em investigação, mas este aspeto não será desenvolvido por não ser
relevante para o nosso estudo.
Ao se iniciar um novo projeto GOLUCA, automaticamente é criada uma estrutura de pastas desse
projeto, a base de dados possuindo as tabelas referente aos “Sujeito”, “ Termos” e “Grupo”.
Posteriormente é definida a lista de conceitos que fará parte da rede Associativa Pathfinder. O programa
cria a base de dados contendo as tabelas “ Pesos” e “Redes Médias”.
O procedimento para a recolha das matrizes de similaridade implica um conjunto de passos que
passaremos a descrever.

Fig. 5.12. Passos para obtenção das matrizes de similaridade.

5.9.3.1. Funcionalidades e utilidades
Numa primeira instância é preciso para a recolha de dados que o investigador elabore a lista de
conceitos selecionados (Casas y Luengo, 2002), esta lista pode ser do tipo texto, som ou imagem. O
programa disponibiliza uma interface própria que permite a inserção e edição dos conceitos.
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Fig.5.13. Interface “Definição de termos”

Para aceder ao editor de conceitos, o investigador recorre ao comando “Termos” do menu
“Definir”. Nessa interface, como se pode observar na figura 5.13, o investigador tem disponível uma barra
de tarefas contendo os botões necessários à criação, edição e eliminação dos conceitos que introduzir.
Após definir um novo conceito e clicar no botão “Guardar”, este é armazenado na tabela “Termos” da base
de dados geral.
Esta lista de conceitos após ser introduzida é inalterável, pois não se pode modificar o número os
conteúdo dos conceitos para que existam erros posteriores na recolha de dados.
O passo fundamental seguinte consiste na criação do grupo, ao qual o sujeito será incluído, sendo
que o programa GOLUCA disponibiliza uma interface para esse fim (fig. 5.14), através da seleção do
comando “Grupos” do menu “Definir”. Permite ao investigador, para além da definição dos grupos, editar e
eliminar grupos já inseridos e gerar um relatório que descreve os grupos definidos.

Fig. 5.14. Interface “definição de grupos”
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Segue-se a recolha dos dados junto dos alunos, sendo que a interface a que têm acesso caracterizase por não permitir aceder a nenhuma outra funcionalidade do programa GOLUCA, para evitar que o aluno
se distraia da tarefa que lhe é incutida. Essa interface é acedida através do menu “Recolha”.

Fig. 5.15. Interface “ Identificação do sujeito”

Para a recolha de dados da inquisição dos alunos sobre as relações que estabelece entre os
conceitos divide-se em dois momentos. Inicialmente, o aluno deve indicar o Grupo e o Sujeito que lhe
corresponde, podendo o nome do sujeito ser criado aleatoriamente.
A interface “Recolha de Dados” (figura 5.16) é constituída por o par de conceitos, a barra de pesos.
O programa apresenta todos os pares de conceitos possíveis, escolhendo um par à vez aleatoriamente.
Para um conjunto de 10 conceitos são formados 45 pares, ou seja, (n2 - n) /2 , em que n representa o
número de conceitos (Casas y Luengo, 2002). A barra de pesos corresponde aos valores que poderão ser
atribuídos como peso entre dois conceitos. Esses valores estão contidos no intervalo entre 0 e 1 e
correspondem a números decimais longos, com quinze casas decimais.

Fig.5.16. interface “Recolha de dados”

No processo de atribuição dos valores de proximidade, o aluno clica o cursor sobre a barra de
pesos, esta indica que os conceitos estão mais relacionados quanto mais à direita forem situados (ao
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aumento da relação vai da esquerda para a direita na barra de pesos). À medida que estabelece uma
relação entre dois conceitos com um clic, o par de conceitos altera-se para o seguinte. No final do processo,
surge uma mensagem de agradecimento e o programa regressa à interface de atribuição da identificação
do Grupo e do Sujeito.
Os dados recolhidos são armazenados na base de dados.

5.9.3.2. O tratamento de dados.
Tal como refere Godinho (2007) o programa GOLUCA permite algum tratamento de dados dos
valores obtidos da proximidade e da lista de conceitos, nomeadamente, a elaboração de relatórios, o
cálculo de Redes Médias, a conversão dos dados para outros programas e a importação de matrizes de
outras bases de dados e de ficheiros de matrizes de pesos.

5.5.3.3. A elaboração de relatórios.
A elaboração dos relatórios é feita de modo automático a partir de modelos existentes. O programa
GOLUCA cede cinco modelos de relatórios:
- “Termos”- descrimina a lista de conceitos e indica o seu número;
- “Grupos”- indica a lista e o número grupos introduzidos
- “Tabela de Pesos”- indica as propriedades do projeto GOLUCA, nomeadamente o número e a lista
de termos, o número e a lista de ligações possíveis, o número de casas decimais dos valores de proximidade
e o número de matrizes de similaridade recolhidas;
- “Matriz de pesos” – identifica a matriz selecionada, através do Grupo e do Sujeito, indica o
número de conceitos e o número de ligações existentes, o número de casas decimais dos valores de
similaridade, a ligação de menor peso e a de maior peso e os respetivos valores e a matriz de similaridade;
- “Dados recolhidos” – indica a identificação do aluno e a respetiva matriz de similaridade sob a
forma de listagem.
Os relatórios gerados podem ser editados através de um editos de texto muito simples integrado
no programa GOLUCA. Este editor permite que o relatório seja guardado sob a forma de ficheiro texto,
compatível com a maioria dos editores de texto. A figura 5.17. ilustra o aspeto de um relatório “Matriz de
Pesos”.
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Fig.5.17. Relatório “ Matriz de Pesos”.

5.9.3.4. Cálculos fundamentais (redes médias e outros índices)
As Redes Médias são determinadas a partir dos valores dos pesos entre os conceitos de duas ou
mais matrizes de similaridade. Como o nome indica, uma rede média resulta da média dos valores de
similaridade entre cada par de conceitos. A matriz resultante tem as mesmas características de uma matriz
de similaridade, podendo ser calculada a respetiva Rede Associativa Pathfinder.

Fig. 5.18. Interface “comandos redes médias”

O processo para determinar uma Rede Média recorrendo ao programa GOLUCA consiste em clicar
no comando “Rede” e selecionar a opção rede média, como se observa na fig. 5.18.
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Fig. 5.19. Interface “ redes médias”

Na interface “Redes Médias o investigador pode optar por determinar a Rede Geral, ou seja, a rede
média considerando todas as matrizes da base de dados, apenas das matrizes selecionadas, por Grupo, por
Sujeito ou por campo com um valor específico. As redes calculadas são armazenadas na tabela “Redes
Médias” da base de dados RAP.
O programa GOLUCA permite o cálculo de outros índices, nomeadamente o índice de coerência, o
índice de complexidade, o número de nós vizinhos, o número de nós nucleares, entre outros.

Fig. 5.20. Interface “ cálculo de outros índices”

À semelhança do que acontece com o cálculo de redes médias o investigador pode optar por
determinar os valores de todos os indivíduos, por Grupo, por Sujeito ou especificar o Grupo e o sujeito que
pretende. Os valores calculados são armazenados da base de dados RAP.
5.9.3.5. Importação e exportação de dados.
No nosso trabalho implicou a recolha de dados em diversas escolas e como o número de alunos foi
elevado, o facto de se poder recolher dados em simultâneo de vários sujeitos foi muito vantajoso para a
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nossa investigação e o mesmo acontece em outras investigações. Esta recolha em simultâneo por vários
sujeitos implicou a utilização de várias bases de dados.
O programa GOLUCA permite a importação da informação de diversas bases de dados para de um
mesmo projeto para a mesma base de dados. Para a sua realização o investigador abre o projeto GOLUCA e
recorre à interface “Importar dados” (figura 5.18), através do comando “Importar dados” do menu
“Dados”. De seguida, abre a base de dados contendo a informação a importar, seleciona os registos do seu
interesse e clica no botão “Importar” da barra de ferramentas. Após confirmação, os dados são copiados e
inseridos na tabela “Peso” do projeto inicial.

Fig.5.21. Interface “Importar dados”.

O programa GOLUCA tem muitas potencialidades, nomeadamente permite guardar as redes criadas
em ficheiros que formato de imagens (BMP) que facilmente são utilizados pelo investigador em outros
programas. Estas redes podem ainda ser exportadas para programas que utilizem o algoritmo Pathfinder,
nomeadamente, o programa KNOT.
Os cálculos realizados por este programa são organizados em matrizes de similaridade, sendo que o
programa permite a sua exportação para o programa Excel. Para a sua extração bastará ao investigador
selecionar a matriz e copiá-la para a folha de cálculo. Tal como já referimos, este programa realiza
relatórios e estes podem ser guardados na extensão .doc ou .txt ficando facilitada a utilização por outros
programas que utilizam essas extensões.
A nossa investigação rege-se pela Teoria dos Conceitos Nucleares e recorre ao programa GOLUCA
para a obtenção e análise das estruturas cognitivas dos alunos. Pretendemos, assim, contribuir com
melhorias no processo de ensino-aprendizagem de um tema geométrico que usualmente obtém fracos
resultados escolares.
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CAPÍTULO 6- EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E GEOMETRIA
6.1. Introdução
A Matemática é uma ciência que tem vindo a assumir um papel cada vez mais importante na
sociedade. Devido à sua capacidade de interpretar e resolver problemas, aparece aliada às mais diversas
áreas, como é o caso, do quotidiano, da atividade económica, da ação científica, entre outras.
A comunidade de Educação Matemática internacionalmente foi questionando e renovando a
conceção de matemática escolar (Cockroft, 1982; NCTM, 1989; D’Ambrósio, 1989, Abrantes, 1999, entre
outros) até se chegar a situação atual.
No campo de Educação a disciplina de Matemática, apesar de ser unânime o reconhecimento da
sua importância, isto não se reflete no sucesso escolar dos alunos na mesma. “A Matemática é tida como
uma disciplina de grande complexidade, possuído uma imagem forte, suscitando medos e admirações,
talvez por associação ao papel que desempenha na seleção social” (Magro, 2006, p.59).
Neste item realizamos uma análise sobre a perspetiva sociocultural em Educação matemática e, de
um modo mais particular, uma abordagem sobre a geometria. Damos uma especial atenção aos conceitos
de ângulo e de circunferência, por serem aqueles que tiveram um especial destaque na elaboração da
unidade didática TNC da nossa investigação.

6.2. Perspetiva sociocultural da Educação Matemática
A Educação Matemática esteve sempre muito centrada nos processos de aprendizagem dos alunos,
no entanto, as correntes formalistas que influenciaram os currículos escolares desde os meados do séc. XX
até aos anos setenta, conceberam o raciocínio com a formalização do pensamento dedutivo, próprio das
demonstrações em matemática e relacionaram o ensino da Geometria a esta conceção (Vasco, 1988;
Hansen, 1998)
Em primeiro lugar importa compreender em que consiste a Educação Matemática. Neste campo
realizam-se estudos utilizando métodos interpretativos e analíticos das ciências sociais e humanas,
perspetivando o desenvolvimento de conhecimentos e práticas pedagógicas que contribuam para uma
formação mais integral, humana e crítica do aluno e do próprio professor de matemática (Fiorentini y
Lorenzato, 2007). De um modo geral, podemos afirmar que Educação Matemática caracteriza-se como uma
práxis que envolve o domínio de um conteúdo específico (a matemática) e o domínio de ideias e processos
pedagógicos relativos à transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber matemático
escolar relativos a esse tema. (Fiorentini y Lorenzato, 2007).
Tal como refere Matos (2005) a Educação Matemática deve ser encardo como uma ação ou um
fenómeno emergente que suscita implicações a diversos níveis, nomeadamente:
a) da definição dos currículos no que respeita a metodologias de trabalho, áreas temáticas
organizadoras e avaliação das aprendizagens;
b) da definição de princípios base da formação de professores de(educação) matemática.
O surgimento de Educação Matemática enquanto campo profissional e científico, tomando por
base o estudo de Kilpatrick (1992), foi influenciado por diversos fatores, de entre os quais se destacam três
que passaremos a indicar. Por um lado, existia a preocupação da qualidade de ensino desta ciência a
gerações futuras, no que concerne à divulgação/ socialização das ideias matemáticas. Existia, assim, uma
preocupação com a prática letiva e com a atualização/modernização do próprio currículo escolar de
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matemática. Por outro lado, deu-se o aparecimento de especialistas universitários em ensino da
Matemática. E como terceiro fatores podemos apontar a influência de estudos experimentais realizados
por psicólogos americanos e europeus sobre o modo como as crianças aprendiam Matemática. (Fiorentini y
Lorenzato, 2007)
A Matemática era encarada como ”um corpo de conhecimentos acabado e polido. Ao aluno não é
dado em nenhum momento a oportunidade ou gerada a necessidade de criar nada, nem mesmo uma
solução interessante. O aluno assim, passa a acreditar que na sala de aula de matemática o seu papel é
passivo e desinteressante”.(D’Ambrósio, 1989, p.16)
O ensino da Matemática começou a centrar-se nos processos de construção de demonstrações
geridas por regras e processos de dedutivos, deveu-se sobretudo à visão que se tinha da aprendizagem,
sendo que a única forma que era aceite na comunicação matemática envolvia o processo recetivo de
transferência de conhecimentos, e de deduções formais. (Samper; Leguizamón y Camargo, 2001)
A este propósito Samper et al (2001) defendem que se originou um movimento que dá um especial
interesse ao estudo do ensino e aprendizagem da Geometria favorecido com os avanços em Educação
Matemática que foram questionando a perspetiva clássica da Geometria e consequentemente o modo de
ensiná-la. Este panorama mundial, deveu-se às novas perspetivas culturais no ensino da Matemática
influenciadas pelas tendências construtivista e sócio-cultural sobre a linha ideológica de Ernst e de
Tymoczko (Neubrand,1998, cit. Samper et al, 2001) e de Von Glaserfeld (Hershkowitz, 1998, cit. Samper et
al, 2001). Segundo estes autores, nesta altura a Geometria começou a despertar um especial interesse na
Educação Matemática.
Segundo as tendências sócio- culturais (Samper et al, 2001) tem-se que:
•

A Matemática é uma necessidade social, porque constitui um meio de expressão, interpretação e
comunicação das diversas atividades humanas. Proporcionam as bases para planificar estratégias e
formular procedimentos, sob esquemas de raciocínio científico. Oferecem uma linguagem para
representar relações quantitativas e espaciais com as quais se pode interpretar o mundo.

•

A aprendizagem da matemática escolar constrói-se sobre a base de diversos conhecimentos, entre
os quais estão os intuitivos e os formais – produto da cultura pessoal – aqueles que são resultado
da escolaridade anterior, e os conhecimentos que correspondem à matemática científica. A
construção do significado dos conceitos matemáticos consegue-se através do conhecimento do
estabelecimento de vínculos entre ditos conhecimentos.

•

As práticas educativas devem proporcionar a expressão livre e espontânea de ideias, que reflitam o
campo de experiências dos indivíduos, e a justificação de tais ideias mediante diferentes modos de
argumentação. Este tipo de atividades constitui o potencial do desenvolvimento de competências
comunicativas e cognitivas.

Nos últimos tempos, a Educação Matemática tem vindo a desenvolver-se, sendo que existe um
crescente número de investigadores a debruçar-se sobre este tema. (por exemplo, Frank, 1988; Hoyles,
1982; Matos, 1992; Schoenfeld, 1989, Huerta ,1997; De la Torre y Fiol, 2000) têm destacado que mais do
que o conhecimento sobre os requisitos de índole matemática, o desempenho nesta área depender de
outros fatores.
Na verdade, é exposto que os fatores que movem Educação Matemática “embora muitas vezes não
sejam considerados de forma explícita na instrução matemática tradicional, são aspetos de muito interesse
para o desenvolvimento dos alunos; estão relacionados, em parte com o domínio afetivo e não podem
deixar de ser considerados como condição necessária para um desempenho melhor, para uma melhor

90

CAPÍTULO 6- Educação Matemática e Geometria
participação numa futura carreira e, principalmente, para a compreensão do fenómeno sucesso/insucesso
registado na disciplina.” (Magro, 2006, p.60)
Com base nas ideias de Schön (1983), Elbaz (1983) e Shulman (1986) num início a investigação em
Educação Matemática centrou-se no próprio professor, procurando-se compreender e identificar o
conhecimento profissional, no entanto, embora se reconheça como próximo, qualitativamente distingue-se
do pedagogical content Knowledge de Shulman. (Guimarães, 2003)
Por outro lado, nem só os fatores cognitivos e afetivos influenciam o comportamento dos alunos,
as vivências anteriores englobam um leque variado de variáveis que podem induzir o modo como um aluno
se envolve nem determinado problema (Schoenfeld, 1989).
Segundo Hoyles (1982), não existe discórdia entre os investigadores, visto que a motivação e o
envolvimento numa tarefa são influenciados pelo modo como um determinado indivíduo encara uma
determinada tarefa.
“O aprofundamento da noção de Educação Matemática obriga a pensar a natureza das práticas em
que pretende envolver os alunos como participantes na escola e a lidar com as dificuldades de antecipar as
aprendizagens que se deseja que ocorram nesses alunos. Em última análise esta perspetiva decorre de
pensar a educação matemática em duas dimensões complementares que constituem as práticas escolares
em matemática: uma aproximação ao pensar matematicamente e uma forma de organizar a experiência
incluindo um ponto de vista matemático”(Matos, 2005, p.72)
“A Educação Matemática tem a obrigação (pelo menos a possibilidade) de considerar como
imprescindível a oferta aos futuros cidadãos uma certa cultura geométrica, uma cultura que requer
desenvolver umas habilidades específicas, ter em vocabulário adequado e possuir uma visão global das
aplicações actuais e uma sensibilidade pelo bem raciocinar, pela beleza e pela utilidade” (Catalá, Aymemí
y Gómez, 1997, p. 14).
Em Portugal, João Pedro Ponte (1993) encarando a Educação Matemática como “uma área do
saber que se procura debruçar de modo sistemático e consistente sobre os problemas que afetam o ensino
e aprendizagem desta disciplina, bem como a formação de professores e o contexto curricular,
institucional, social e cultural em que se desenvolve a ação educativa. Distingue-se deste modo da atividade
profissional de professores de Matemática, naturalmente mais virados para as questões do aqui e agora da
prática pedagógica. Distingue-se igualmente da reflexão informal que muitas vezes os próprios
matemáticos fazem acerca do ensino desta ciência“. (Ponte, 1993,p.1)
Este autor realizou uma síntese do percurso da Educação Matemática em Portugal, referindo que
decorreu em três fases: a incubação; o nascimento e o desenvolvimento.
Na incubação refere-se ao período um pouco indeterminado, que vai até aos anos 80. Até então, a
Educação Matemática já existia, mas numa fase “embrionária”, não se assumindo com o estatuto de área
diferenciada do saber.
Nesta altura tem especial destaque a revista a Gazeta de Matemática, cuja publicação se iniciou em
1940, onde se introduziu a publicação de questões históricas, reflexões sobre aspetos do ensino da
Matemática. As figuras fundamentais desta etapa foram Bento de Jesus Caraça e José Sebastião e Silva, que
publicaram diversos trabalhos neste campo. (Ponte, 1993)
Embora decorressem diversas iniciativas por instituir a Educação Matemática, “neste período, esta
é cultivada por matemáticos, por vezes com grande eloquência e profundidade, mas não possui um espaço
próprio nem tem qualquer continuidade. Vive, por assim dizer, da inspiração das figuras ilustres que se
interessam pelos seus problemas” (Ponte, 1993, p.3)
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Ao contrário do que aconteceu em muitos países, em Portugal é da Educação, e não da
Matemática, que brota a primeira geração de educadores matemáticos portugueses.
Na fase de nascimento, este autor defende que teve lugar com o estabelecimento da Educação
Matemática como área diferenciada do saber. É aqui que sofre um especial destaque nas universidades,
sendo encarado como uma componente fundamental da formação de professores. É de referir que a
constituição do corpo inicial de educadores matemáticos teve como suporte a realização do programa de
mestrado da Universidade de Boston e com eles teve início a atividade de investigação. Nesta etapa teve
destaque o Projeto MINERVA que decorreu na Faculdade de Ciências de Lisboa, e a dinamização de
encontros, a promoção de trabalhos, bem como a publicação de materiais. Decorreu em paralelo um
programa de mestrados que teve uma influência decisiva no percurso que viria a desencadear a Educação
Matemática em Portugal.
A terceira fase, denominada de desenvolvimento, teve lugar no início dos anos noventa e que
decorre até aos nossos dias. O financiamento da investigação permitiu a constituição de equipas de
trabalho e a criação de uma consistente comunidade científica. Tiveram um especial contributo a realização
frequente e regular de seminários e a constituição de estruturas organizativas: o Grupo de Trabalho para a
Investigação da Associação dos Professores de Matemática (GTI/APM) e a Secção de Educação Matemática
da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SEM/SPCE).
Nesta fase, inicialmente, destacaram-se os trabalhos de Paulo Abrantes e de Eduardo Veloso
(Abrantes, 1989; Veloso, Leal, Silva y Abrantes, 1989) que contribuíram marcadamente para o
desenvolvimento curricular.
Seguiram-se inúmeros Projetos e investigações até aos nossos dias, com especial destaque para o
projeto DIC (Dinâmicas de Inovação Curricular e Processos de Formação) orientado por João Pedro Ponte; o
projeto MEM (Modelação na Educação Matemática) e o projeto Pólya, dirigidos por João Filipe Matos. O
projeto “O saber dos Professores: Concepções e Práticas” dinamizado por João Pedro Ponte (Ponte, 1993).
Para além destes trabalhos de investigação esta área tem sido alvo de diversos trabalhos de
mestrado e doutoramento, bem como diversos encontros neste campo, que têm vindo a contribuir para a
consolidação e o estabelecimento de Educação Matemática como área do saber em Portugal.
Do ponto de vista académico, a Educação Matemática em Portugal, segundo Ponte (2008) deveria
ser encarada sobre as perspetivas seguintes:
- Produção: artigos científicos (publicados em revistas ou em livros), comunicações pronunciadas
em encontros e teses académicas (de mestrado e de doutoramento);
- Modos de trabalho: atividade dos projetos, experiências dos grupos de investigação, atividades
específicas como comunidade de investigação (debates, revistas e encontros), inserção institucional e
articulação com os outros campos da educação matemática.
Podemos afirmar que a Educação Matemática em Portugal teve amplamente a sua herança
enraizada internacionalmente, mas não descuidou a influência portuguesa, como foi o caso de Sebastião e
Silva(1965) e de Bento Caraça (1958). Foi às publicações da UNESCO e do NCTM (National Council of
Teachers of Mathematics ) e a autores como Polya (1945), Freudenthal((1983), entre outros, que foi buscar
a suas orientações.
Hoje em dia a investigação em Educação Matemática, em Portugal, representa um campo muito
ativo, o “que distingue a situação atual da de há vinte anos é que estas pessoas procuraram reger-se pelo
paradigma de investigação, ou seja, procuraram identificar problemas e encontrar soluções fundamentadas
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em evidência teórica e/ou empírica. Ao assumir este paradigma, a didática da matemática procura definir
com progressiva clareza o seu objecto de estudo, as suas metodologias e trabalho e os seus quadros
teóricos de referência.”(Ponte, 2000. p.328). Foram diversos os grupos de investigação que se geraram em
Portugal, como é o caso do grupo DIFMAT- Didáctica e Formação de professores de Matemática; o grupo
ATMS- Aprendizagem, Tecnologia, Matemática e Sociedade, entre outros.

6.3. A Geometria parte importante da Educação Matemática.
Desde a antiguidade que a Geometria tem despertado muitos fascínios, os matemáticos e filósofos
gregos tinham grande estima por esta ciência, pois para eles representou um corpo de conhecimentos que
eram verdadeiros e que, para além disso, podiam demonstrar-se que o eram, que não dependiam do
humor das pessoas, nem dos deuses. Esta valorização foi de tal ordem que na Academia, a escola filosófica
de Platão estava escrito: “ Ninguém entre aqui se não sabe Geometria”.
O significado etimológico da palavra Geometria significa “medida da terra”, e este termo remonta à
origem prática que lhe era intrínseca, tendo aparecido como um conjunto de conhecimentos práticos sobre
comprimento, área e volume, relacionados com as atividades de reconstrução dos limites das parcelas de
terreno que teriam de fazer os egípcios, após as inundações do Nilo. No entanto a Geometria desde há
muito que terá deixado de se ocupar apenas da medida da terra. Com os gregos direcionou-se para o
mundo das formas, a identificação dos constituintes mais elementares e as relações e combinações de
ditos componentes. O aparecimento de elementos de uma ciência formal é muito antigo remontando ao
Tales (6 século AC). Por volta do séc.3 AC Euclides trouxe à Geometria a postura axiomática, chamada
Geometria Euclidiana.
A Geometria deixou há muito tempo de ocupar-se da medida da terra. Com os Gregos a Geometria
interessou-se pelo mundo das formas, a identificação dos seus constituintes mais elementares, as relações
e combinações entre esses componentes (Godino y Ruiz, 2002).
A civilização grega teve uma enorme influência no desenvolvimento da Geometria enquanto
ciência. A perfeição do tratado de Euclides consistiu num modelo para a sistematização racional em
diversos campos do saber. Deste modo, durante séculos, a Geometria foi encarada no seio escolar como
uma disciplina de carácter relevante na formação dos estudantes.
A Geometria ocupa-se em especial de objetos que designamos com palavras como, ponto, recta,
plano, triângulo, polígono, poliedro, entre outros. Estes termos e expressões designam “figuras
geométricas”, as quais são consideradas como abstrações, conceitos, entidades ideais ou representações
gerais de uma categoria de objetos. Por tanto, há que ter em linha de conta a natureza dos entes
geométricos é essencialmente distinta dos objetos percetíveis. Note-se que um ponto, uma linha, um
plano, um círculo, etc., não têm nenhuma consistência material, nenhum peso, cor, densidade. (Godino y
Ruiz, 2002)
Podemos afirmar que as entidades matemáticas e as geométricas são criadas numa última instância
mediante definições, regras que se fixam o uso de termos e expressões “A “linguagem” geométrica tem a
sua origem na nossa necessidade de descrever o mundo das formas e dos corpos percetíveis que nos
rodeiam, seu tamanho e posição no espaço. Mas superada a primeira fase de classificação das formas, de
identificação das propriedades das classes de objetos e da criação de uma língua que possibilite a descrição
de forma precisa, a atividade geométrica ocupa-se de estruturar o mundo das entidades geométricas
criadas e de deduzir as consequências lógicas que derivam em convénios estabelecidos. Rapidamente
somos lançados fora do cómodo mundo das nossas perceções para entrar no mundo da linguagem, da
gramática e da lógica.“ (Godino y Ruiz. 2002 p.456).

93

CAPÍTULO 6- Educação Matemática e Geometria
Podemos assim afirmar que, a Geometria ao longo dos tempos nem sempre foi encarada na mesma
perspetiva, sendo que algumas delas têm pontos em comum e outras são totalmente incompatíveis.
De acordo com Davis e Hersh (1981) em qualquer abordagem sobre os fundamentos da Geometria
constata-se a presença de um dos três “dogmas-padrão”:
i)
ii)
iii)

o platonismo
o formalismo
o construtivismo

No quadro seguinte apresenta-se de modo resumido as principais ideias subjacentes a estas doutrinas:

Fig.6.1. Principais perspetivas acerca da Matemática (Geometria) (extraída de Magro, 2006)

O platonismo “é uma corrente que conceptualiza os objetos geométricos como reais, com uma
verdadeira existência (Magro,2006). Para um matemático, nesta perspetiva nada se pode inventar, uma vez
que tudo já existe. Apenas lhe compete descobrir a existência dos elementos geométricos.
“O platonista encara os objetos geométricos não como resultantes de uma construção humana,
mas como coisas que já existem, num sentido ideal e intemporal, isto é, sem passado, presente ou futuro.”
(Magro, 2006, p.108)
Os objetos geométricos são aqui encarados como sendo reais, com existência objetiva,
independentes da construção humana, cabendo-lhes a descobertas desses objetos, bem como das suas
relações (Ernest, 1991)
Segundo esta visão os objetos geométricos são intemporais e inquestionáveis, e recheados de
verdades objetivas que os investigadores tentam conhecer e perceber.
Em contrapartida o formalismo defende que não existem tais objetos geométricos. Alegam que a
Geometria “consiste apenas em figuras, axiomas, definições e símbolos desprovidos de qualquer
significado”(Magro, 2006)
A Geometria é encarada como um “jogo formal de símbolos desprovidos de qualquer significado e
papel em que a única condição necessária é seguir determinadas regras”(Ernest, 1991, citado por Magro,
2006, p.108)
Nesta perspetiva a Geometria é uma ciência rigorosa que reduz a deduções formais dos axiomas,
sendo que o que importa é o “conhecimento das regras de inferência através das quais se transforma uma
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fórmula noutra. O significado que essas fórmulas possam ter é pura ilusão e é, portanto,
irrelevante”(Magro, 2006,p.109)
Como se pode constatar em Paul Ernest (1991) a visão formalista assenta em dois grandes
princípios:
a)
a Matemática pura pode ser expressa como um sistema formal não interpretado, onde as
verdades matemáticas são representadas por teoremas formais;
b)
a segurança deste sistema formal pode ser demonstrada em termos da não existência de
inconsistências, por meio da metamatemática.
Os teoremas, deste ponto de vista, estão isentos de veracidade, pois são apenas termos não
definidos que resultam da dedução lógica de axiomas.
Podemos afirmar que a visão platonista e a formalista apesar de divergirem na questão de
existência de realidade, convergem sobre os princípios de raciocínio admissíveis aliados á prática
matemática.
Debrucemo-nos agora sobre o construtivismo, nesta visão evidenciou-se uma necessidade de
encontrar métodos construtivos, dotados de razão que servissem de fundamento à Matemática
(Geometria). Segundo os construtivistas, muitos teoremas e respetivas demostrações da matemática
clássica são considerados impossíveis de demonstrar e, por isso são tidos como inválidos e falsos (Ernest,
1991)
A visão que a Matemática é um corpo fixo, sem criação é criticada por diversos investigadores,
defendendo que não se trata apenas da manipulação de símbolos e de fórmulas em situações abstratas
desprovidas de significado.
A Geometria é tida como uma atividade em crescimento, dando-se valor à construção do saber,
sendo que este resulta do conhecimento produzido por cientistas que procuram a resolução de problemas
e tentam descobrir novos elementos que alarguem o corpo do conhecimento matemático. (Ponte, 2008;
Canavarro, 2005)
A conceção da Geometria recorre a pressupostos construtivistas e sócio- culturais em estreita
relação com a conceção que integra os diversos domínios da Geometria em redor aos campos: o
matemático e as ciências naturais. (Samper et al, 2001)
Farrel (1987) amplia a apreciação anterior ao considerar inseparáveis os seguintes aspetos da
Geometria (Samper et al, 2001 , p. 145):
•
O aspeto produto, como sistema formal e já construído, e o qual se aplica a problemas
teóricos e/ou do mundo real;
•
O aspeto processo, o qual permite a extensão do conhecimento e da compreensão do
mundo ideal das matemáticas e do mundo real;
O esquema seguinte proposto por Farrel (1987) pretende ilustrar em que consiste a atividade
Geométrica.

95

CAPÍTULO 6- Educação Matemática e Geometria

Fig6.2. Mundo matemático de Farrel, 1987 (extraída de Samper et al, 2001)

Tal como se pode observar na figura dentro da circunferência estão relacionados os elementos que
formam um sistema dedutivo. Podemos ainda afirmar que estes mesmos elementos incluem-se no
retângulo inferior esquerdo, podendo ser estudados de forma individual e mostrar a importância que têm
por si mesmos e não apenas como peças de uma cadeia dedutiva.
Uma das características deste modelo são os processos de raciocínio associados à atividade
geométrica como: conjeturar, induzir, formular, hipóteses, simbolizar e abstrair, indicados na parte direita
do esquema. Isto legitima a necessidade de ampliar a atividade geométrica para distintos tipos de
raciocínio, para além do dedutivo. (Samper et al, 2001)
“A Geometria é uma complexa rede formada por interconexões entre conceitos, formas de
raciocínio e sistemas de representação útil para conceptualizar e analisar ambientes espaciais físicos ou
imaginários. Esta complexidade da Geometria faz que a investigação sobre o ensino e a aprendizagem
tenha numerosos tipos de problemas colocados e diversas perspetivas”(Battista, 2007 cit.por Gutiérrez,
2010 p.17)
O ensino da Geometria é uma das áreas da Matemática em que existe maior discórdia entre
matemáticos e educadores, não apenas em relação aos seus pressupostos e conteúdos, mas também na
maneira de ensiná-la. É bem provável que se deva aos aspetos que ela engloba: por um lado a Geometria é
considerada uma ferramenta para o entendimento, talvez a parte da Matemática mais intuitiva, concreta
ligada à realidade. Por outro lado, a Geometria é uma disciplina que envolve uma enorme formalização, a
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qual se tem vindo a desenvolver ao longo dos tempos aos níveis de rigor, abstração e generalização. (Peña
y Escudero, 2008).
Nesta mesma discórdia entre professores e investigadores, Klieme, Reiss y Heinze (2003),
defendem que a Geometria nem sempre foi considerada como fundamental pelos docentes, apesar de
fazer parte do currículo. Em contrapartida para os investigadores a Geometria, devia ser uma parte
importante da Educação Matemática (Lehrer y Chazan, 1998), por ser um bom ponto de partida para:
ensinar e aprender, fomenta a argumentação matemática, permitindo a exploração dos conceitos
matemáticos, reforçando a ligação entre a vida quotidiana e a Matemática, valorizando a Matemática como
una parte da cultura humana. Precisamente Jones (2000) reconhece que grande parte da vida cultural é
visual.
A apreciação estética da arte, da arquitetura, da música e muitos outros fenómenos culturais
invoca princípios geométricos -simetria, perspetiva, escala, orientação, etc. Aliás, entender a maioria dos
princípios científicos e fenómenos tecnológicos requer consciência geométrica.
Por outro lado, Malkevitch (1991; citado em Jones, 2000) informa que é possível classificar mais de
50 Geometrias. Este facto depara-se com a riqueza do próprio campo, ao mesmo tempo gera problemas
para decidir qual a Geometria se deve incluir no currículo escolar de Matemática. Sobre este ponto de vista
Jones (2000) adverte que existe pouco consenso.
Sharygin (2004) indaga sobre os motivos que justificam o estudo da Geometria no currículo escolar,
defendendo que os motivos são vários, entre eles: valor prático, conhecimento, desenvolvimento cultural,
espiritual, intelectual, criativo, estético, mental e moral. Particularmente Bartolini Bussi (2007) considera as
perspetivas espaciais como objeto de ensino pela sua relevância: matemática, cultural, cognitiva, social e
educativa.
Toumasis (1990) considera que o estudo da Geometria no currículo geralmente apresenta interesse
pedagógico e epistemológico, uma vez que permite iluminar as correntes desenvolvidas e características
deste ramo da Matemática, assim como os diversos fatores que foram influenciando a formação do seu
valor educativo em distintos âmbitos. Por outro lado, Sadovsky, Parra, Itzcovich e Broitman (1998)
defendem que o estudo obrigatório da Geometria no currículo como é modo de pensar, próprio da
Matemática, que só existe se a escola promove e ao que todos têm o direito de aceder.
A Geometria é muito mais do que um simples tópico da Matemática, a sua natureza, a suas
propriedades e a sua perspetiva como disciplina dão-lhe um carácter próprio. “Provavelmente não há
melhor lugar que a Geometria para elucidar e discutir o conceito e o papel de raciocínio e da demonstração
em matemática”(Samper et al,2001, p.147)

6.4. A Geometria e o seu ensino
A grande complexidade do próprio tema tem tornado o estudo da Geometria difícil e os resultados
escolares nem sempre têm sido os melhores. Todavia podemos encarar a Geometria no ensino como uma
estratégia para a fomentar processos cognitivos, metacognitivos e estratégias de resolução de problemas.
O ensino da Matemática deve ser encarado sob duas perspetivas, em primeiro lugar, deve a própria
Matemática possuir um alto valor formativo, uma vez que desenvolve capacidades de raciocínio lógico,
simbologia, abstração, precisão entre outras; em segundo lugar, a matemática tem interesse pela sua
utilidade prática, visto que está presente em quase todas as formas de expressão humana, permitindo
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codificar informação e obter uma modelação do meio social e natural; por último a Matemática é,
conjuntamente com a língua, um dos fios condutores da formação intelectual dos alunos. Estes três
argumentos podem-se aplicar de um modo particular à Geometria.
O ensino da matemática convergiu de uma visão tradicionalista caracterizada pela aquisição, por
parte dos alunos, de uma diversidade de conceitos, regras e algoritmos, para uma abordagem por
descoberta apologista da resolução de problemas e atividade que relacionam a Matemática (Geometria) e
a realidade, onde os alunos aprendem sobretudo por descoberta.
Fazendo um pouco alusão à história sobre o ensino da Geometria escolar, nas últimas décadas,
podemos observar, tal como refere Barrantes (2002) caracterizava-se por:
- existência de uma enorme tendência para a memorização de conceitos e de propriedades que na
maioria das vezes estavam fundamentadas em outros conceitos;
- resolução automática de problemas que abordavam aspetos métricos;
-exclusão da intuição imediata como acesso ao conhecimento geométrico.
Estas características conduziam a grandes problemas de compreensão por parte dos alunos e a um
enorme desânimo do corpo docente. (Morales, 1990) e impulsionaram uma viragem.
“As competências matemáticas «básicas» dos cidadãos já não se reduzem à aptidão para, mecânica
e rapidamente, fazer contas; incluem saber interpretar situações novas, perceber que operações fazem
sentido para resolver um problema, assim como ter disposição para trabalhar em equipa, persistência para
explorar uma situação problemática, autonomia para pensar por si próprio”. (Abrantes, 1998)
Por outro lado, na aprendizagem da Geometria envolve a motivação e a disposição, sendo
necessário não descuidar os aspetos culturais “visto que o conhecimento não está apenas ligado a cada
área específica, este deverá ser em grande parte produto da atividade do contexto e da cultura em que se
desenvolve e utiliza. (Magro, 2006)
Nesta linha de ideias, o aluno tem um papel ativo na aprendizagem da Matemática (Geometria),
sendo que à medida que se confronta com uma nova informação deve construir a sua própria compreensão
dos conceitos, estruturas ou ideias.
A didática da Matemática nem sempre teve um estatuto académico atual, começou por ser
encarada como um conjunto de “métodos e técnicas” específicos de cada disciplina escolar, que se
aplicavam durante o processo de ensino/aprendizagem e que reflitam a experiência daqueles que
intervinham no processo, assumiam um “saber prático”.(Ponte,2003).
A Didática da Matemática estuda fenómenos humanos e sociais, procurando tirar partido do
suporte metodológico das ciências sociais e humanas, onde está enquadrada. A Didática da Matemática
trata-se de um campo que se tem vindo a desenvolver com mais enfase sobretudo nos últimos trinta anos.
A sua afirmação deveu-se também à necessidade progressiva da existência de pessoas com a missão de
ensinar esta ciência aos futuros professores dos diversos níveis de ensino e, por vezes, acompanhá-los na
prática profissional supervisionada, mas foi mais notória após a revolução de 1974, primeiro nas
universidades posteriormente nas escolas superiores de educação.
A Didática da Matemática representa, em Portugal, uma ativa área de trabalho que envolve
professores, matemáticos, psicólogos educadores e pessoas que assumem uma nova identidade como
educadores matemáticos. Estas pessoas procuram identificar problemas, e encontrar soluções
fundamentadas teórica e empiricamente, ou seja, que segue um paradigma de investigação (Ponte, 2000)
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Os anos 80 ficaram internacionalmente marcados pelo surgimento de duas publicações
importantes que condicionaram o movimento da reforma escolar da época. Uma delas foi “Na Agenda for
action (1980), do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), que realçava a resolução de
problemas como ponto fundamental da matemática escolar. A outra publicação foi o relatório
Mathematics counts, coordenado por Cockcroft (1982) que realizou uma análise aprofundada sobre o
ensino da matemática na Inglaterra e no País de Gales.
Foi no início da década de 90, na implementação dos programas de Matemática do ensino básico, a
Geometria ganhou um relevo que até aí não tinha. O currículo de Geometria não recolhe consenso
internacional, ao contrário de outros ramos da matemática, existindo grandes divergências relativamente
ao modo e ao que deve ser trabalhado, nomeadamente discutem-se finalidades, objetivos, temas e
metodologias. Apesar de todo este questionamento, é inquestionável que a Geometria tem um papel
fundamental e insubstituível na formação matemática dos alunos, visando a competência matemática.
A Geometria é uma ciência muito rica é importante incutir nos alunos a consciencialização de que o
seu tratamento na aula não se resume à transmissão dos conteúdos geométricos, senão em adequar ao
aluno um mundo de experiências no conhecimento do espaço que percebe e em formas de pensamento
próprias da Geometria. (Peña y Escudero, 2008)
Nesta mesma linha de ideias (Matos, Serrazina, 1996; Abrantes, Serrazina y Oliveira,1999, Ponte y
Serrazina, 2000) defendem que a explicação dos conceitos, a resolução de exercícios por parte do docente
e o recurso a determinados exemplos tem vindo a ter menos importância, sendo cada vez mais o aluno
encarado como um elemento criador do seu próprio conhecimento.
O uso de capacidades metacognitivas no processo de resolução de problemas, por parte dos
professores e alunos, é o que lhes permite ter êxito, porque analisam o problema antes de representá-lo,
procurando monitorizar todos os seus recursos, planificando e avaliando de uma forma organizada os
passos a seguir, utilizando estratégias mais eficazes para cada situação, fruto de decisões refinadas.
(Borralho, 1994).
O processo de reflexão é cada vez mais considerado extremamente necessário por parte do aluno
no seu no processo de aprendizagem, nesta ótica alguns autores defendem que a utilização de materiais
manipuláveis e instrumentos tecnológicos são essenciais para a compreensão de determinadas tarefas
(Abrantes et al, 1999).
Cada vez mais se defende que o aluno tenha um papel ativo, caindo em desuso o recurso a
exercícios rotineiros, de memorização, uma aprendizagem de matemática baseada em exercícios rotineiros,
privilegiando cálculos direciona-se a aprendizagem para as tarefas de investigação. O aluno deve assim,
aprender a pensar. “Aprender através do pensar provém, também, da recetividade em relação às atitudes,
aos sentimentos e aos modos de pensar dos outros. É no respeito, na atenção e na compreensão dos
processos cognitivos alheios que pode surgir no «eu» o confronto, a crítica do próprio pensar e,
consequentemente, a reformulação ou a criação de processos cognitivos individualizados” (Salema, 1997,
p. 43).
Muitas das limitações na compreensão dos temas geométricos que existem nos alunos devem-se
sobretudo ao tipo de ensino que tiveram. O tipo de ensino que cada professor emprega depende em larga
medida das conceções que o mesmo tem sobre o que é a Geometria, como se aprende, que significa saber
este ramo das Matemáticas e para que se ensina. Muitos professores identificam a Geometria,
principalmente, com temas como perímetros, superfícies e volumes, limitando-a só a questões métricas;
para outros professores, a principal preocupação é dar a conhecer aos alunos as figuras ou relações
geométricas com desenhos, seu nome e sua definição, reduzindo as aulas a uma espécie de glossário
geométrico ilustrado. (Peña y Escudero,2008)
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Eduardo Veloso (1998) a partir de uma abordagem histórica da Geometria em Portugal aponta
como influência decisiva na evolução curricular da Matemática de Freudenthal (1983). Para este autor, a
Geometria consistia essencialmente no “compreender o espaço” que a criança “deve aprender a conhecer,
explorar, conquistar de modo a poder aí viver, respirar e mover-se melhor”.
Segundo esta perspetiva, a Geometria torna-se um campo privilegiado de matematização da
realidade e de realização de descobertas. É curioso que Freudenthal evidencie para dois aspetos da riqueza
da Geometria que poderiam parecer contraditórios mas que na verdade se completam:
•

as descobertas geométricas, sendo feitas também com os próprios olhos e mãos, são mais
convincentes e surpreendentes”;

•

a necessidade de explicação lógica das suas conclusões, a Geometria pode fazer sentir aos aluno “a
força do espírito humano, ou seja, do seu próprio espírito”.

“Fazendo apelo à intuição e à visualização e recorrendo, com naturalidade, à manipulação de
materiais, a Geometria torna-se, talvez mais do que qualquer outro domínio da Matemática, especialmente
propícia a um ensino fortemente baseado na realização de descobertas e na resolução de problemas,
desde os níveis escolares mais elementares”. (Magro, 2006, p.136)
O modelo matemático de Van Hiele, foi sem dúvida o marco teórico mais utilizado para organizar o
ensino da Geometria e o que mais resultados obteve em muitos países.
Este modelo foi proposto por Pierre Marie e Dina Van Hiele (1957), discípulos de Freudenthal nos
anos 50. Este modelo era composto por níveis sucessivos de aprendizagem. E com o decorrer de
posteriores investigações permitiu o desenvolvimento desta teoria.
De forma simplificada, era constituída por cinco níveis. O primeiro nível consiste no simples
reconhecimento das figuras, que são distinguidas de forma global pelo seu aspeto físico e não pela análise
das suas propriedades. O segundo nível consiste numa análise do conhecimento das componentes e
propriedades básicas, sendo que se tem início o estabelecimento de relações, mas de modo muito intuitivo
e pouco lógico. No terceiro nível, trata-se de estabelecer relações lógicas, é nele que se relacionam e
classificam as figuras de modo lógico, mediante raciocínios simples, sem capacidade de gerar
conhecimentos geométricos em forma de sistema dedutivo. O quarto nível consiste no raciocínio dedutivo,
é aqui que se tem lugar a compreensão e o estabelecimento de teoremas, axiomas, definições, mas sem a
realização de raciocínio abstrato. É assim, no quinto nível, que se compreende suficientemente o
significado e o rigor das demonstrações. Trata-se de um nível rigorosamente dedutivo (Recio et al., 1989)
Podem-se encontrar descrições detalhadas dos níveis em diversas publicações (Burger y
Shaughnessy, 1986; Fuys; Geddes, y Trischler, R, 1988. ; Gutiérrez; Jaime y Fortuny, 1991; Van Hiele, 1986)
6.5. O currículo matemático em Portugal- Geometria
Não pretendendo realizar uma abordagem exaustiva sobre a evolução do currículo de Matemática
do ensino Básico em Portugal, iremos abordar o tema por forma a contextualizar a nossa investigação.
Em Portugal, ao similar que ocorreu em outros países, apresentou nos últimos anos uma enorme
dinâmica, modificando significativamente o currículo da disciplina de Matemática. Esta reforma educativa
incidiu em todos os ciclos de escolaridade.
“Durante muitos anos os programas disciplinares foram redigidos por especialistas contratados
pelo poder político, seguindo-se a implementação no estilo top-down, esperando que os professores

100

CAPÍTULO 6- Educação Matemática e Geometria
transmitissem as matérias aos alunos, de acordo com o manual escolar, numa lógica de homogeneidade”
(Pacheco, 1996, citado por Canavarro, 2005, p.43)
No início dos anos 90 foi implementada em Portugal a reforma do Sistema Educativo, na publicação
em 1986 da Lei de Bases do Sistema Educativo. Mais concretamente, o programa de Matemática do Ensino
Básico que entrou em vigor em 1991 incluía finalidades, objetivos gerais e específicos, orientações
metodológicas e normas de avaliação.
Vale a pena referir uma das ideias centrais que destacaram esta reforma. O currículo passou a ser
encardo como um todo articulado que tem como pressuposto essencial, a educação pessoal integral do
aluno, em todas as disciplinas e ciclos, os objetivos contemplam o domínio das atitudes e valores, bem
como aptidões, capacidades e conhecimentos de cada disciplina. (Canavarro, 2005).
Nos conjunto dos três ciclos que constituem o ensino Básico, as três grande finalidades incidiam sobretudo
em:
·
·
·

desenvolver a capacidade de raciocínio,
desenvolver a capacidade de comunicação,
desenvolver a capacidade de resolver problemas,

Nos anos que se seguiram existiram variadíssimas críticas que apontam para limitações à reforma
implementada em 1991, nomeadamente a centralização quase exclusiva nos programas, com lacunas e
desarticulações com outros campos, tais como avaliação, formação e envolvimento dos professores
(Brocado, 2001).
Em 1996, o Ministério da Educação lança a “Reflexão Participada do Currículos” e pouco depois o
“Projeto de Gestão Flexível”. Encara-se a possibilidade do currículo funcionar como um projeto de
promoção de aprendizagens participado pelos seus gestores e atores- os professores” (ME, 1996, p.6).
Salienta-se simultaneamente a intensão de ceder “uma maior flexibilização dos currículos do ensino básico
face à necessidade de assegurar aos alunos as aprendizagens básicas de que necessitam e colocar nas mãos
das escolas e dos professores as decisões que lhes cabem neste domínio”(ME, 1996, p.11)
“Valoriza-se assim a descentralização curricular, deixando-se às escolas margens de autonomia na
gestão do currículo, reconhecendo-se aos professores a possibilidade de decidir sobre aspetos que em
geral não lhes competiam”(Roldão,1999 citado por Canavarro, 2005,p.46)
No início do ano letivo 2001/2002 surge o currículo Nacional do Ensino Básico: Competências
Essenciais (ME, 2001b), coordenado por Paulo Abrantes.
“Os princípios orientadores da organização e gestão curricular do ensino Básico bem como da
avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo nacional, entendido como o
conjunto de aprendizagens e competências, integrando os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os
valores, a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico.” (ME, 2001b, p.13)
Mais recentemente em 2007, o programa de Matemática para o ensino básico sofreu um
reajustamento. Tal como referem os autores: “A necessidade de uma intervenção urgente, que corrigisse
os principais problemas existentes, determinou que em vez de um programa radicalmente novo se
procedesse a um reajustamento, tomando como ponto de partida o anterior. Assumindo que constituiu, na
época em que foi elaborado, um passo em frente na atualização das orientações para o ensino da
Matemática em Portugal, procura-se agora aperfeiçoá-lo.” (ME; 2007, p.1)
Este reajuste envolve modificações curriculares, nomeadamente, no que diz respeito a:
- finalidades e objetivos de aprendizagem valorizando a noção de competência matemática. ”São
apresentadas formulações completamente novas que procuram melhorar quer a clareza e o
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conteúdo do que é proposto como principais metas para o ensino e aprendizagem da Matemática
no ensino básico, quer a sua articulação interna”(ME, 2007, p.1)
- ao modo como se dispõem os temas matemáticos a abordar. “o programa assume a necessidade
de se indicarem, para além dos temas matemáticos, três capacidades transversais a toda a
aprendizagem da Matemática – a Resolução de problemas, o Raciocínio matemático e a
Comunicação matemática – que devem merecer uma atenção permanente no ensino,
apresentando-as de forma desenvolvida num espaço próprio, com a explicitação de objetivos gerais
e específicos de aprendizagem relativos a cada uma dessas capacidades” (ME, 2007, p.1)
- o programa assume que o ensino-aprendizagem se desenvolve em torno de quatro eixos
fundamentais: o trabalho com os números e operações, o pensamento algébrico, o pensamento
geométrico e o trabalho com dados.
- a articulação entre os programas dos três ciclos também sobre alterações.
Este reajustamento, designado por Novo Programa de Matemática do Ensino Básico, consistiu na
elaboração de um documento único que abarca para cada um dos três ciclos do Ensino Básico os objetivos,
os temas matemáticos, as orientações metodológicas e aspetos ligados à gestão curricular e à avaliação.
Pela primeira vez, em Portugal, é elaborado um programa articulado para os nove primeiros anos de
escolaridade.
Nos novos programas têm elaborados dois percursos possíveis denominados “percursos temáticos
de aprendizagem”. Em cada um deles é apresentado de forma esquemática e sob a forma de sequência de
tópicos e subtópicos, distribuídos por ciclos e as metas temáticas. Fica a cargo do professor/ escola a
introdução de alterações que melhor se adequem às características específicas dos alunos, podendo até
formular outro percurso alternativo.
Este programa apresenta como grandes temas: os Números e Operações; Geometria; Álgebra;
Organização e Tratamento de Dados.
A Geometria adquiriu progressivamente um papel de destaque no currículo, sendo que está
presente nos três ciclos e a ideia central consiste no desenvolvimento do sentido espacial.
No 1.º e 2.º ciclo pretende-se que os alunos comecem a identificar e relacionar as propriedades
geométricas, sendo no 3.º ciclo que se desenvolve a formalização, proporcionando situações que
promovam o raciocínio hipotético-dedutivo.
A nossa investigação incidiu no 9.º ano de escolaridade do ensino básico vigente em Portugal,
apesar do currículo matemático ter sido sujeito alterações, sobretudo nos últimos tempos. No ano em que
implementámos as unidades didáticas (2011), todas as escolas que estiveram envolvidas ainda se
encontrava em vigor o programa que antecedeu o reajustamento. Deste modo, neste capítulo quando
abordamos este tema do currículo relativo aos conceitos de ângulo e de circunferência iremos fazer
referência ao programa que se encontrava na altura em vigor.
6.6. A investigação em ensino da Geometria. Investigações
Até à década de 70 as teorias de Piaget constituíram um marco teórico com maior envergadura no
campo da didática da Matemática. Piaget adotou o ponto de vista empirista ao considerar o conhecimento
um resultado da ação sobre a realidade, todavia, o conhecimento não se assume para ele como uma do
real, mas sim como o resultado de uma construção lógica, que o indivíduo efetua de modo próprio.
Defendia a existência de dois tipos de conhecimento, o conhecimento físico (conhecimento das
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propriedades dos objetos e da ação sobre esses mesmo objetos) e o conhecimento lógico-matemático
(resultante das ações, da reflexão sobre essas ações, da livre coordenação interiorizada de tais ações).
Considera-se que a posição epistemológica de Piaget aproxima-se das conceções racionalistas, visto que
atribui uma certa importância à atividade lógica de cada indivíduo na própria construção do conhecimento.
(Recio et al., 1989)
Freudenthal (1983) influenciou fortemente esta mudança, tal como referiu Eduardo Veloso (1998).
“Para Para Freudenthal (1973), a Geometria é essencialmente “compreender o espaço” que a criança “deve
aprender a conhecer, explorar, conquistar, de modo a poder aí viver, respirar e mover-se melhor”. Nesta
perspetiva, a Geometria torna-se um campo privilegiado de matematização da realidade e de realização de
descobertas. É particularmente interessante que Freudenthal chame a atenção para dois aspectos da
riqueza da geometria que poderiam parecer contraditórios mas que na verdade se completam: por um
lado, as descobertas geométricas, sendo feitas também “com os próprios olhos e mãos, são mais
convincentes e surpreendentes”; por outro lado, salientando a necessidade de explicação lógica das suas
conclusões, a geometria pode fazer sentir aos alunos “a força do espírito humano, ou seja, do seu próprio
espírito”.(Abrantes, 1999, p.155)
No entanto, foram surgindo novas investigações e deram lugar ao destaque de outras correntes,
nomeadamente o construtivismo, a fenomenologia didática, as matemáticas realistas, os modelos teóricos
locais, a teoria de situações, o modelo matemático de Van Hiele, e outros.
A generalidade das teorias pode ser aplicada ao ensino e à aprendizagem de qualquer campo da
matemática escolar, mas embora cada uma esteja mais direcionada para uma determinada área, à espera
que se investigue o modo de a alargar a sua aplicação.
São imensas as investigações que se realizaram ao longo dos tempos analisando e ampliando a
compreensão sobre processos de compreensão e aprendizagem dos conceitos e relações geométricos. A
título de exemplo, podemos referir a revisão realizada por Gutiérrez (2004) das várias investigações
didáticas sobre a medida de áreas de superfícies planas em Espanha. Destaca-se Chamorro y Belmonte
(1988) com investigações realizadas no âmbito da medida de longitude em Olmo, Moreno, Gil (1989) com
investigações relativas a área e volume; Corberán (1996) também relacionado com a área.
Podemos também fazer alusão a outras investigações tal como a realizada por Gerdes (2007) sendo
que efetua uma análise dos aspetos geométricos na decoração dos cestos em Bora (Amazónia). Este autor
realiza diversas relações numéricas e geométricas que utilizam as mulheres desse povo indígena na
elaboração dos diversos tipos de cestaria. Neste trabalho destaca-se a presença da Geometria no real e,
por outro lado, permite compreender que cada povo desenvolve os seus conhecimentos matemáticos em
função da sua realidade.
Destacamos o trabalho de Gravina (2001) que consistiu numa investigação sobre ambientes de
Geometria dinâmica aliados ao pensamento hipotético-dedutivo. Este trabalho propõe um tipo de
engenharia didática, em ambiente de geometria dinâmica que tenta desenvolver o conhecimento do
raciocínio hipotético-dedutivo. Barbosa (2002) realiza uma investigação sobre a abordagem sociolinguística
ligada à teoria de Van Hiele, que decorreu no 9.ºano de escolaridade. Tratou-se de um estudo que incidiu
na aprendizagem da geometria num ambiente dinâmico. Por seu lado, Barrantes (2002) realiza uma
investigação sobre as recordações, expectativas e conceções dos estudantes e do próprio professor sobre a
geometria escolar e o seu processo de ensino aprendizagem enquadrado na realidade espanhola. “A
investigação sobre a própria docência, a que deveria nascer da mesma atividade docente, fazendo vínculo
entre um e outra e pudesse ajudar a inovar os processos de ensino-aprendizagem”(Blázquez, 1999, p.172)
A nível mundial tive lugar uma enorme panóplia de investigações relativas a Geometria, no nosso
trabalho realizámos uma seleção das que considerámos mais interessantes relacionadas com a nossa
investigação.
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No que diz respeito à Geometria “na atualidade o modelo de raciocínio matemático de Van Hiele é
o marco teórico predominante e cuja aplicação ao desenvolvimento curricular está dando melhores
resultados.” (Rodríguez, 2006, p.14) A utilidade do modelo de Van Hiele é dupla. Por um lado, serve de guia
para valorizar o progresso dos alunos e as suas estratégias de pensamento, por outro, serve de referência
para a organização das aulas. (Rodríguez,2006; Gutiérrez; Jaime y Fortuny,1991)
A Geometria foi encarada no seio da Matemática escolar, como sendo a área particularmente
propícia à realização de atividades de natureza investigativa. Nos anos 70 e 80, a Geometria marcou
visivelmente a evolução do currículo de Matemática em Portugal e em outros países.
Tal como referiu Abrantes (1999) pelo facto de a Geometria fazer apelo à intuição e à visualização,
tornou-se especialmente propícia à realização de atividades de investigação, desde os níveis escolares mais
inferiores. “Na geometria, há um imenso campo para a escolha de tarefas de natureza exploratória e
investigativa, que podem ser desenvolvidas na sala de aula, sem necessidade de um grande número de prérequisitos e evitando, sem grande dificuldade, uma visão da Matemática centrada na execução de
algoritmos e em “receitas” para resolver exercícios-tipo.” (Abrantes, 1999, p. 156)
Paulo Abrantes, um dos grandes investigadores e impulsionadores das mudanças atuais do
currículo português, apresentou fortes argumentos para a valorização da geometria no currículo e para o
recurso a atividades geométricas de investigação (Abrantes, 1999):
- A relação com as situações concretas e situações matemáticas, permite a descoberta e a
exploração de grande número de propriedades geométricas no plano e no espaço.
- Possui uma enorme riqueza de problemas que se relacionam com outras áreas da matemática;
-As atividades investigativas em Geometria acarretam a necessidade de se lidar com diversos
aspetos essenciais da natureza da própria Matemática. Formular e resolver problemas, fazer
conjeturas, testá-las, validá-las ou refutá-las, procurar generalizações, comunicar descobertas e
justificações, tornam-se processos naturais. Simultaneamente, cedem oportunidades para se
discutir o papel das definições e para se examinar as consequências de se adotar uma ou outra
definição, assim como para se compreender a natureza e o valor da demonstração em Matemática.
Além disso, a Geometria oferece numerosas ocasiões para se conhecerem exemplos sugestivos da
história e da evolução da Matemática;
- Explorações e investigações em Geometria podem fazer-se em todos os níveis de escolaridade e a
diversos níveis de desenvolvimento.
A importância das atividades de investigação e do ensino da Geometria fica reforçada também
(Barrantes,2002):
- a sua presença em diversos aspetos da sociedade ;
- ser necessária no estudo dos elementos da natureza;
- ser uma componente essencial nas artes plásticas;
- ser indispensável no quotidiano.
“Por outro lado, existe uma enorme influência da Geometria na criança, sobretudo nas capacidades
relacionadas com a comunicação e a relação com o meio envolvente, pois favorece e desenvolve uma série
de capacidades, como a perceção visual, a expressão verbal, o raciocínio lógico, e a aplicação a problemas
concretos de outros campos matemáticos ou de outras áreas” (Barrantes, 2002, p.72)
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Apresentemos um quadro síntese de algumas competências que devem existir no ensino básico no
processo de ensino- aprendizagem da Geometria (Barrantes, 2002):

- Conectar os alunos ao mundo ao mundo real;
- Preparar os alunos para níveis superiores de ensino;
- Adquirir uma cultura geométrica com visão histórica;
- Procurar conhecimentos geométricos para aplicar em outras áreas.
- Reconhecer a presença e a importância da Geometria no próprio processo de
desenvolvimento;
Tabela. 6.1. Algumas competências chave no processo de ensino- aprendizagem da Geometria ( adaptada de Barrantes; 2002)

Neste item vamo-nos debruçar particularmente sobre estes dois conceitos, visto serem
considerados os dois conceitos nucleares de onde partes a elaboração da unidade didática TNC que se
encontra descrito nos capítulos 9.
6.6.1. Sobre os conceitos Matemática de ângulo
O conceito de ângulo, contrariamente ao que ao que possa parecer, não é um conceito simples.
Tem aliado a si muitas dificuldades, nomeadamente, o perceber como se origina, se interioriza ou se
relaciona com outros conceitos matemáticos.
Tal como acontece com outros conceitos matemáticos, a primeira dificuldade aliada consiste na
diferença entre a definição formal e o processo cognitivo da própria construção do conceito.
“O cérebro humano não é uma entidade puramente lógica. A forma complexa em que funciona é
frequentemente distinta da logica matemática. Nem sempre a lógica pura nos proporciona a compreensão,
em é o azar que nos faz cometer erros. Para entender como ocorrem estes processos, tanto os certos,
como os errados, formularemos uma distinção entre conceitos matemáticos como se definem formalmente
e os processos cognitivos mediante os quais estes são concebidos”. (Tall y Vinner, 1981, p.151)
No que diz respeito à definição de ângulo, esta revela, tal como outros conceitos matemáticos uma
enorme dificuldade, uma vez que apesar de serem muito usuais no nosso cotidiano carecem de uma
definição clara ou ao menos aceite de forma universal pela comunidade matemática.
Historicamente a conceção e a própria definição de ângulo são pontos controversos na
fundamentação e desenvolvimento da Geometria e a origem do problema até aos dias de hoje ainda não
existe consenso. Existem diversas conceções de ângulo que perduram até aos nossos dias, que já estavam
presentes nas antigas culturas em que usavam o conceito de ângulo e as suas medidas. O conhecimento da
sua origem e desenvolvimento histórico pode ajudar-nos a compreender simultaneamente o
desenvolvimento psicológico e pode servir-nos de base para apreciar a dificuldade que os nossos alunos
apresentam no processo de ensino- aprendizagem deste conceito. (Matos, 1990)
As primeiras abordagens do ângulo surgem associadas à astrologia, sendo que era utilizado para
marcar ou prever a posição de determinados astros entre outras coisas. No entanto, é na Grécia antiga que
aparece por primeira vez a palavra ângulo (Matos 1990). Apareceram com ela a primeiras definições
formais, fundamentalmente de dois tipos:
Era frequente o uso de definições similares à de Aristóteles, quem considerava o ângulo como
sendo “a alteração de direção ou rota de uma linha” de modo que os lados do ângulo provinham de uma
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linha, que se torcia, mas que continuava sendo a mesma. (Matos, 1990) Este tipo de definição corresponde
com as atuais que consideram o ângulo como sendo as linhas que se unem num vértice.
Posteriormente seguiram-se as definições de Euclides, que nos seus “Elementos” estabelece as
bases da nossa Geometria. No Livro Primeiro, Euclides estabelece a definição de ângulo ( Joyce, 1997, cit.
Casas, 2002, p.213):
“Definição 8:
Um ângulo plano é a inclinação entre duas linhas num plano, que se unem a uma á outra e não
estão sobre uma linha reta.”
Definição 9:
E quando as linhas que contêm o ângulo são retas o ângulo chama-se retilíneo”.
Segundo Casas ( 2002), já desde os Elementos que se podem considerar como sendo as bases da
nossa Geometria, que a definição de ângulo aparece, como pouco precisa e aponta para uma diversidade
que se mantém até aos dias de hoje.
“A primeira definição reflete uma nova conceção de ângulo, considerado como a “inclinação” entre
duas retas. No entanto, na segunda definição Euclides considera agora o ângulo não como a inclinação
entre duas linhas, como algo contido “entre” elas.” (Casas, 2002, p.213)
Atualmente continuam a existir diversas definições de ângulo, não iremos efetuar uma abordagem
exaustiva, mas iremos sobretudo abordar aquelas que são mais frequentes não manuais escolares.
Existe um primeiro tipo de definições que considera os ângulos como conjuntos de pontos ou
porções do plano. “Conjunto de pontos comuns a dois semiplanos de um mesmo plano, cujos contornos se
encontram num ponto”. (Severi, 1962, p.31)
Esta definição aparentemente simples, apresenta algumas controvérsias, nomeadamente, por si só
não define um único objeto, mas ao menos quatro diferentes, quatro ângulos cuja única forma de se
perceber a que conjunto de pontos se refere é fazendo-se acompanhar de um desenho. Outra dificuldade
reside no facto desta definição não servir para todos os tipos de ângulos que se conhecem, mas apenas
para alguns, nomeadamente o angulo nulo (00) ou o raso (1800) ou os ângulos negativos.
O próprio Severi (1962, p.36) propõe uma segunda definição: “ângulo é o conjunto de semirretas”
referindo-se à definição anterior de ângulo como conjunto de ponto inclui:

Fig. 6.3.Região angular (extraída de Casas, 2002)

“Visto que estes pontos se podem distribuir em infinitas semirretas de origem O, (o vértice)
interiores ao ângulo, o ângulo pode considerar-se do mesmo modo como um conjunto de semirretas.”
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“No sentido estrito, esta definição é uma definição circular, pois segundo ela, ângulo seria o
conjunto de semirretas interiores ao ângulo”. (Casas, 2002, p.215) Esta definição também apresenta
algumas limitações nomeadamente, na diferença entre angulo côncavo e ângulo convexo, entre outras.
Como podemos constatar não existe um consenso sobre a definição de ângulo e, como tal, esta
situação também gera dúvidas nos alunos, originando conceitos “confusos”, pelo que o professor deve ter
especial atenção aquando de tentar perceber as dificuldades sentidas pelo aluno.
Roanes (1973) considera o ângulo como um conjunto de pontos do plano, apesar de recorrer
previamente à noção de “região angular”. Nos manuais escolares esta noção vem muito estendida, sendo
que começam por definir região angular e de um modo pouco claro, na maioria dos casos, começa a falar
de ângulo, fazendo parecer tais definições como sinónimas.
Consideremos a seguinte figura:

Fig. 6.4. Ângulo (extraída de Casas 2002)

“Consideremos os raios [PQ] e [PM] que partem do mesmo ponto P. Estes raios separam o plano
em duas regiões tal como mostra a figura. Cada um dessas regiões denomina-se por ângulo definido pelos
raios”.(Lang y Murrow, 1983, p.20)
Pode-se estar mais familiarizado com a definição de ângulo como “a união de dois raios que têm
um vértice em comum”. Estes autores escolheram uma notação diferente por duas razões. Primeiro, as
pessoas têm de pensar num ou no outro lado dos raios quando se unem, como retrata a figura. Em
segundo, ao se pretender medir um ângulo e associa-lhe um valor é preciso informação adicional, como é o
caso de 300 ou 2700. (Lang y Murrow, 1983)
Efetivamente esta definição de ângulo visto como “par de raios que têm um vértice em comum” é
análoga a muitas outras que poderemos encontrar e que consideram o ângulo como um par de semirretas
com origem em comum. A diferença neste caso é que não se centra na região do plano compreendida
entre as retas que se cruzam, senão nas retas.
Outro tipo de abordagem do ângulo são as que o definem como “quantidade de inclinação de duas
linhas” ou “a quantidade de giro necessária para transladar uma linha à posição de outra” (Michelmore,
1996 cit. por Casas, 2002)
Os três tipos de conceções de ângulo são recolhidos por Freudenthal (1983). A conceção de ângulo
como direção entre duas linhas é a que aborda quando se refere ao processo de compreensão do objeto
mental do ângulo através da prática da sua medida: “ A medida dos ângulos, consequentemente, joga com
o papel como meio para comparar ângulos quando (…) em geral, se identificam e comprovam direções com
respeito a alguma direção ou plano básico” (Freudenthal, 1983,p. 363)
“Para medir ângulos, tem-se de dividir. A divisão de ângulos pode confundir-se com a divisão de
longitudes ou áreas. Esta fonte de erros deve ser descoberta e evitada o mais breve possível” (Freudenthal,

107

CAPÍTULO 6- Educação Matemática e Geometria
1983,p. 364). Deste modo, para evitar a confusão por parte dos alunos de ângulos e de áreas, que é
proporcionada pela definição de região do plano compreendida entre duas linhas.
“Seguindo este procedimento, chega-se a entender completamente que o conceito de ângulo que
está detrás do objeto mental, e inclusive o objeto “ângulo” em si mesmo, há mudado. Os ângulos não se
somam de qualquer modo, senão que somando ângulos se há progredido até adicionar ângulos numa certa
orientação e que se soma para medir, e que o resultado da soma é mais que o ângulo como uma parte do
plano ou a inclinação de dois raios: giro.” (Freudenthal, 1983,p. 364). Aqui adiciona que as atividade de
medida do ângulo, partindo de unidades criadas pelo aluno, vão evoluindo até à conceção mais amplia do
ângulo, esta vez como giro.
Em modo síntese, podemos afirmar que as definições de ângulo podem incluir-se em três
categorias principais: a porção de plano compreendida entre duas linhas que se cruzam; a união de dois
raios ou semirretas e a quantidade de inclinação ou giro entre duas linhas que se unem num ponto.
Podemos ainda acrescentar que a definição de ângulo talvez seja um problema sem solução, os
alunos devem dar-se conta que o conceito de ângulo é mais amplio que o conjunto das diferentes
definições que existem de ângulo. “Não é possível expressar este conceito por palavras – e se o fosse não
haveria tal pletora de definições- mas certamente implica duas linhas unidas num ponto e alguma relação
entre elas. A relação expressa-se de forma diferente em diferentes circunstâncias: pode ser, por exemplo,
uma quantidade de giro, a inclinação de dois raios, o pontiagudo de uma região angular”. (Mitchelmore y
White, 1998, p.4).
Neste o mesmo sentido afirma Vasco (1998, p.74) “A ideia de base é que os conceitos básicos,
como o de ângulo ou o de número fracionário, na realidade não têm, nem podem ter definição verbal
precisa, mas forma uma rede conceptual, uma maranha de nós e cordas que se estendem no cérebro de
maneira todavia não esclarecida.”
“O professor pode impor definições para decidir tais controvérsias, mas se não o faz, está
degradando as matemáticas a algo assim como soletrar, que está regido por regras arbitrárias”
(Freudenthal, 1983,p. 417).

6.6.1.1. Tratamento do conceito de ângulo no programa de Matemática.
No currículo são indicadas as competências que os alunos deverão atingir em cada ciclo de
escolaridade, sendo que existe uma continuidade e uma articulação entre os mesmos.
É no 1.º ciclo que os alunos têm o primeiro contacto com o conceito de ângulo, embora a sua
abordagem seja feita muito intuitiva e baseada na experiência do quotidiano e na aprendizagem préescolar. Visa-se assim uma valorização dos conhecimentos adquiridos nas vivências dos alunos. “Assim é
importante que as crianças encontrem na escola ambiente, oportunidade e material para se dedicarem a
jogos e a brincadeiras que concorram para o desenvolvimento de noções geométricas” (ME, 1998 p.186).
Dá-se especial enfâse à visualização e compreensão de relações espaciais, sendo denominado como uma
introdução à Geometria.
No 1.ºciclo aborda-se intuitivamente a noção de ângulo, bem como a classificação de alguns
ângulos.
É no 2.ºciclo que o ângulo assume um especial destaque, sendo que se introduz o conceito de
amplitude e de medida de um ângulo. É nesta fase que se medem, classificam e constroem ângulos.
“Pretende-se que os alunos melhorem o seu conhecimento sobre ângulos e triângulos. Os trabalhos a
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realizar devem permitir o aperfeiçoamento do uso de instrumentos de medição e de desenho” (ME, 1991,
p.23)
O 3.º ciclo amplia os conhecimentos do ciclo anterior, enfatiza-se a inter-relação plano-espaço.
Pretende-se neste ciclo o desenvolvimento do sentido espacial, baseado na visualização e compreensão de
figuras geométricas no plano e no espaço. Pretende-se nesta fase uma maior formalização e
matematização de situações do real, bem como a identificação e descrição e comparação de figuras
geométricas. Dá-se a introdução ao processo de demonstração matemática e desenvolvendo a distinção e
utilização de raciocínios dedutivos e indutivos.
Apresentemos um quadro síntese que resume a sequência de objetivos visados em cada ciclo de
escolaridade do ensino básico em Portugal:

Ciclo

1.ºciclo

2.ºciclo

3.ºciclo

Objetivos específicos

- Compreender a noção de ângulo;
- Reconhecer ângulos em figuras geométricas planas e nos objetos.
- Comparar a amplitude de ângulos e reconhecer: ângulo reto, ângulo
agudo e ângulo obtuso.)
- Identificar ângulos em figuras geométricas.
- Medir, em graus, a amplitude de um ângulo e construir um ângulo sendo dada a sua
amplitude.
- Estabelecer relações entre ângulos e classificar ângulos.
- Classificar triângulos quanto aos ângulos e quanto aos lados.
- Construção de ângulo fazendo recurso ao material de desenho.
- Distinguir ângulos complementares e suplementares e identificar ângulos verticalmente
opostos e ângulos alternos internos e ângulos de lados paralelos e utilizá-los na justificação
de raciocínios;
- Deduzir e utilizar o valor da soma dos ângulos internos e externos de um triângulo;
- Compreender critérios de semelhança de triângulos e usá-los na construção de triângulos
e na resolução de problemas;
-Identificar propriedades relativas aos lados, aos ângulos e às diagonais de um
paralelogramo;
- Relacionar a amplitude de um ângulo ao centro com a do arco correspondente e
determinar a área de um sector circular.
-descobrir amplitudes de outros ângulos cujos lados intersetam uma circunferência;
- Relacionar a amplitude de um ângulo inscrito e de um ângulo ao centro com a amplitude
dos arcos associados.
-Determinar a amplitude de um ângulo interno e de um ângulo externo de um polígono
regular.

Tabela. 6.2. Quadro síntese da abordagem do ângulo por ciclo (objetivos específicos relacionados)(adaptado de ME, 1991)

6.6.2. A circunferência.
A circunferência representa uma curva de singular que tem despertado um enorme interesse a
nível teórico e a nível prático tem grande utilidade, inúmeras aplicações práticas.
A circunferência despertou grande fascínio ao longo dos séculos, sendo a invenção da roda
considerada um dos primeiros grande logros da Humanidade. Na antiga Grécia, a circunferência cativou, ao
igual que fizera com anteriores civilizações, pela harmonia do seu traço. “A sua utilização na ornamentação
e na arte figurativa reflete uma aposta de bom gosto pela simetria. A circunferência apresenta-se como
uma das primeiras linhas em que fala dos “Elementos” de Euclides, e modernamente, basta recordar que a
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generalização das suas propriedades topológicas conduziram ao conceito de curva simples” (Ballesteros,
2006, p.59)
Bellesteros (2006) realiza uma revisão epistemológica, na qual tenta realizar uma aproximação
histórica do uso da circunferência. Refere que Platão (428- 348 a.C.) ao postular que a Terra e todos os seus
astros eram esferas e que se moviam segundo círculos perfeitos. Encarava a esfera e o círculo como a
forma e a trajetória perfeitas (simétricos e sem inicio nem fim) e que o Universo devia ajustar-se a elas
para, desse modo, refletir o carácter eterno dos deuses.
A ideia que os planetas se deslocam segundo círculos permaneceu até Kepler (1571-1630) que
descobriu que o seu movimento ´e feito segundo elipses. Podemos afirmar que a circunferência “por um
lado, ao representá-la projectivamente aparece a elipse e, por outro, como objeto particular integrado no
estudo geral das cónicas.”(Ballesteros, 2006, p.63)
Tales de Mileto (séc. VI a. C.) ´´e considerado o fundador das matemáticas gregas e cujo
conhecimento foi adquirido nas suas viagens pelo Egipto. No que diz respeito ``a Geometria do circulo são
lhes atribuídas as demonstrações das seguintes proposições:
- Todo o diâmetro bisseta o círculo;
- Os ângulos inscritos numa circunferência são retos.
“Atribui-se a Hipócrates a demonstração de que os “círculos são entre si como os quadrados
construídos sobre os seus diâmetros”. Apesar de Hipócrates não ter conseguido quadrar o círculo, logrou
quadrar recintos limitados por arcos de circunferência, as chamadas “lúnulas de Hipócrates”. Esta foi
considerada a primeira quadratura rigorosa de uma figura curvilínea. (Ballesteros, 2006)
Diversos foram os pensadores que se dedicaram a este conceito. Ao longo dos tempos a
circunferência foi objeto de estudo sobre distintas facetas, no que diz respeito a fundamentos,
procedimentos e métodos.
São inúmeros os objetos que se podem identificar a presença deste ente matemático.
Apresentamos aqui algumas das definições usuais de circunferência (Zabala, 2007):
- Linha curva fechada formada por todos os pontos de um plano equidistante de um ponto ( centro
da circunferência).
- Linha traçada por um extremo de um segmento de reta que gira um ângulo de 3600, em redor do
outro extremo fixo.
- Linha fechada do plano que mantém uma curvatura constante em cada ponto.
- Linha obtida como limite da sucessão de polígonos regulares, quando o número de lados destes
últimos tendem a infinito.
Esta última definição remonta como já referimos à antiga Grécia, sendo que observaram que à
medida que o número de lados de um polígono regular aumenta, este vai adquirindo uma forma cada vez
mais redonda. De facto, considerando polígonos regulares inscritos numa circunferência, à medida que o
seu número de lados aumenta, a sua “figura” aproxima-se da forma da circunferência.
Podemos considerar dois tipos de tipologia dos problemas matemáticos (Ballesteros, 2006): por um lado,
os que foram resolvidos, mas a sua demonstração não obteve consequências, por outro, os que acarretam
o descobrimento do método.
No que diz respeito a circunferência, ao longo dos tempos foi enquadrada nos dois tipos de
tipologia referidas e dependendo da situação aliava-se a um ou outro método.

110

CAPÍTULO 6- Educação Matemática e Geometria
Tibocha (2001) parte do pressuposto que a riqueza das representações utilizadas na Geometria,
especificamente visuais e verbais permitem compreender, construir e comunicar conceitos de uma maneira
significativa.
Em Geometria, para a resolução de um problema recorre-se em geral a vários métodos, não
existindo um caminho único que conduza à solução.
Neste campo Ballesteros (2006) apresenta duas categorias de métodos, os gerais e os
particulares. No que se refere aos métodos gerais são aqueles que se usam na totalidade das questões.
Trata-se do método analítico ou do método geométrico. Por sua vez, os métodos particulares são aplicados
em questões específicas, sendo a sua aplicação muito mais sofisticada que os métodos gerais. Podemos
destacar, como exemplos de métodos particulares as deduções sucessivas, a transformação de figuras pelo
método de inversão e o método algebraico.
A circunferência, assume um especial destaque em ambos os métodos, sendo que é
frequentemente utilizada como artifício das suas demonstrações. Em Ballesteros (2006) pode-se encontrar
exemplos paradigmáticos sobre os métodos de resolução de problemas.
Tibocha (2001) na sua investigação pretendia que o aluno trabalhasse com a variedade de
representações para os conceitos considerados, o que do seu ponto de vista, iria facilitar aos alunos a
compreensão dos conhecimentos geométricos, suas aplicações, a formulação e resolução de problemas e
despertar o interesse pelo estudo (Tibocha, 2001).
No estudo desenvolvido por Tibocha (2001) apontaram como erros comuns no estudo da
Geometria no espaço os seguintes:
•

Modo de conservar a forma e a orientação ao estabelecer relações, quando se passa do plano para
o espaço;

•

A falta de precisão na perceção dos elementos constituintes de um sólido, quando este se
apresenta apenas através de um gráfico, como é caso de um desenho no plano de duas dimensões
e representa as três dimensões do sólido;

•

A falta de visualização da perpendicularidade entre os três eixos correspondentes à representação
do espaço.

A utilização imprecisa de termos, como por exemplo considerar “superfície esférica” e
“circunferência” como sinónimos.
“Através do estudo da esfera como sólido ou corpo geométrico, interessa é ajudar o estudante a
desenvolver o seu pensamento, no sentido de que adquira habilidades de visualização e possa passar do
plano ao espaço e vice-versa, interpretar e produzir imagens e identificar elementos”. (Tibocha, 2001.
p.268)
Na nossa opinião existem muitos elementos comuns entre circunferência, círculo e esfera, no
entanto por si só são conceitos extremamente diferentes. Poderíamos pensar em nível de dimensões,
sendo que o círculo será a projeção no plano da esfera. Nos alunos existem muitas dificuldades aliadas a
estes conceitos desde a sua identificação bem relação entre os seus elementos, como é o caso do raio, do
diâmetro, do arco, da corda entre outros.
São inúmeras as aplicações matemáticas que requerem o conhecimento geométrico e as novas
tecnologias vieram dar um novo alento ao desenvolvimento da própria Geometria.
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6.6.2.1. Tratamento do conceito de circunferência no programa de Matemática
Analogamente ao que sucede com o conceito de ângulo, o conceito de circunferência também é
abordado ao longo dos três ciclos do ensino básico.
A noção de circunferência é explorada de forma intuitiva no 1.ºciclo. Isto é, o conceito de
circunferência é aqui desenvolvido informalmente baseado na experiência do quotidiano e na educação
pré-escolar. Mas nesta fase para além da identificação de circunferência já se inicia a construção
recorrendo a material de desenho, bem como a identificação e medição de algumas propriedades, embora
de uma forma muito simples.
No 2.º ciclo, a circunferência e o círculo começam a ser abordados de um modo mais formal,
sendo que se pretende a consolidação e determinação do perímetro e da área do círculo. Os elementos da
circunferência e o seu perímetro assumem uma maior formalização, introduzindo-se notação e fórmulas
para a sua determinação. A área do círculo adquire um papel marcante na resolução de problemas.
No que diz respeito ao 3.ºciclo, visa-se um alargar dos conceitos de área e de perímetro
tomando um carácter mais preciosista. Neste ciclo visa-se uma continuidade dos conhecimentos adquiridos
nos ciclos anteriores, partindo-se de atividades de medição, tais que, através da análise e comparação de
figuras, o aluno consiga realizar raciocínios indutivos e dedutivos, justificando propriedades (ME, 1991) É
nesta etapa que se processa a identificação, construção e o formalismo de lugares geométricos, entre os
quais a circunferência e o círculo.
A circunferência neste ciclo tem um papel de destaque, sendo exploradas as suas propriedades
de um modo mais particular, trabalha-se a circunferência inscrita, a circunferência circunscrita a um
triângulo, bem como sua relação com os outros polígonos. De um modo mais pormenorizado, no que se
refere a polígonos regulares, explora-se relações e propriedades de polígonos inscritos numa
circunferência. Existe em simultâneo, uma forte abordagem do estudo dos ângulos e da circunferência,
onde são exploradas as relações que se estabelecem entre ângulos, arcos, cordas e tangentes. Como
exemplo dessas relações podemos referir:
- A tangente à circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência;
- A perpendicular a uma corda que passa pelo centro da circunferência bisseta a corda.
Apresentamos um quadro síntese que nos indica ao semelhante que realizámos no conceito de
ângulo a sequência que tem o conceito de circunferência ao longo dos três ciclos de escolaridade:
Ciclo
1.ºciclo

2.ºciclo
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Objetivos específicos
- Noção intuitiva de circunferência;
- Identificar polígonos e círculos nos sólidos geométricos e representá – los;
- Distinguir círculo de circunferência e relacionar o raio e o diâmetro;
- Calcular o perímetro de polígonos e determinar, de modo experimental, o perímetro da
base circular de um objeto.
- Identificar as propriedades da circunferência e distinguir circunferência de círculo;
- Resolver problemas envolvendo propriedades dos triângulos e do círculo;
- Determinar um valor aproximado de π;
- Resolver problemas envolvendo perímetros de polígonos e do círculo;
- Determinar valores aproximados da área de um círculo desenhado em papel
quadriculado;
- Resolver problemas que envolvam áreas do triângulo e do círculo, bem como a
decomposição e composição de outras figuras planas.
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3.ºciclo

- Compreender e determinar a área da superfície e o volume de prismas retos, pirâmides
regulares, cones e esferas;
- Relacionar a amplitude de um ângulo ao centro com a do arco correspondente e
determinar a área de um sector circular;
- Relacionar a amplitude de um ângulo inscrito e de um ângulo ao centro com a amplitude
dos arcos associados;
- Identificar lugares geométrico tais como circunferência, círculo e construí-los;
- Construir a circunferência inscrita e a circunferência circunscrita a um triângulo dado;
-Inscrever um polígono regular numa circunferência (conhecidos o centro da
circunferência e um vértice do polígono);
- Estabelecer relações entre ângulos, arcos, cordas e tangentes;
- Resolver problemas envolvendo a circunferência e outros lugares geométricos.

Tabela 6.3. Quadro síntese da abordagem do ângulo por ciclo (objetivos específicos relacionados (adaptado de ME, 2007)

6.7. Síntese/ conclusões
A Matemática é um campo do saber que possui uma enorme riqueza e que a mesma influência
muitas áreas. Embora a Matemática estivesse presente desde os tempos mais remotos na sociedade, a
área de Educação Matemática é mais recente. Esta foi o resultado de múltiplas relações que se
estabelecem entre o específico e o pedagógico, num contexto constituído por dimensões históricoepistemológicas, psicógnitivas, histórico-culturais e sociopolíticas. (Fiorentini y Lorenzato, 2007)
Ao longo dos tempos, Educação Matemática tem-se afirmado enquanto área de conhecimento,
existindo para isso uma panóplia de investigadores que se dedicaram a consolidá-la e a desenvolver as suas
fundamentações.
Em Portugal, Educação Matemática, tal como no resto do mundo, tem sido uma área do saber
que se tem vindo a estabelecer e a consolidar mais fortemente após os anos 80. Existiram diversos
investigadores neste campo que contribuíram para tais avanços.
A Geometria é um ramo da Matemática com características muito específicas que norteiam a
sua abrangência. Ao longo dos tempos, a Geometria foi sendo influenciada por diversas correntes que
ditaram o seu tratamento a nível académico, tanto a nível de práticas, como de currículo e da sua própria
importância como parte integrante da Matemática.
A Geometria possui uma enorme riqueza em raciocínios hipotéticos indutivos e dedutivos,
contribuindo para o desenvolvimento da argumentação matemática e para o estímulo da exploração da
ligação da Matemática ao real. A especificidade da Geometria contribuiu para a sua afirmação na sociedade
e no próprio currículo escolar, sendo que progressivamente assumiu um maior destaque.
O ensino da Matemática e da Geometria evoluiu de uma visão tradicionalista caracterizada por
atividades rotineiras, em que o aluno detinha um papel passivo, para uma aprendizagem por descoberta. O
aluno passou a ser encarado como um interveniente ativo no processo de aprendizagem, tanto na
resolução de problemas, na exploração de situações problemáticas, como na construção do seu próprio
saber.
A Geometria assumiu um papel fundamental e insubstituível na formação matemática dos
alunos promovendo a competência neste campo do saber. A importância da Geometria tem vindo, assim, a
ter um papel crescente no currículo de Matemática e mais precisamente na realidade portuguesa.

113

CAPÍTULO 6- Educação Matemática e Geometria
6.8. Princípios e modelo assumido na nossa investigação sobre o ensino da Geometria.
A nossa investigação assenta num tema da Geometria e pensamos que tem um papel fundamental
na formação do aluno. Devido às suas características específicas defendemos que assume um papel
essencial no que diz respeito à formação do raciocínio lógico-dedutivo e do espírito crítico do aluno. Deste
modo, o aluno é visto como um futuro cidadão ativo e interventivo na sociedade. Neste sentido, o nosso
modelo adotado segue uma inspiração piagetiana, assumindo-se como um currículo aberto que detém o
projeto curricular como uma ferramenta essencial para o processo de ensino-aprendizagem.
Os objetivos formulados não são estipulados de modo estático, mas são meras finalidades
(objetivos guia) da ação no sentido de Eisner (1969). O papel que atribuímos ao professor é o de
investigador na aula, coprotagonista no desenho do próprio currículo, não um mero cumpridor de normas.
O professor e o aluno têm um papel ativo, sendo que são coprotagonistas do processo de ensinoaprendizagem.
O diagnóstico da situação de partida deve ser feito através de provas que consideramos necessárias
(testes escritos, testes GOLUCA), bem como informação que consideramos pertinente para conhecer os
diversos fatores que influenciam todo o processo de ensino aprendizagem. Concretamente em Geometria,
devemos explorar os conhecimentos matemáticos (geométricos) prévios, bem como relações e exemplos
que associam aos mesmos, estabelecendo um perfil de grupo diretamente relacionado com o projeto
curricular. Devemos ainda deter um conhecimento do contexto social do grupo/aluno e conhecer a atitude
face à disciplina e mais precisamente em relação à Geometria e identificar as principais lacunas em relação
ao tema em estudo.
O nosso modelo é elaborado à luz da Teoria dos Conceitos Nucleares que possui uma ideologia
própria e que nos levou à elaboração do nosso trabalho de investigação. Desta teoria que abordamos
detalhadamente no capítulo 5, destacamos os seguintes elementos:
1. Organização geográfica do conhecimento;
2. Conceitos nucleares;
3. Redes associativas.
Neste contexto o nosso método partiu dos conceitos nucleares que mais se destacavam no tema de
geometria abordado, as redes associativas constituíram uma mais-valia para o estudo das modificações da
estrutura cognitiva. O aluno foi um elemento fundamental no estabelecimento da rede de referência. A
aprendizagem dos conceitos geométricos é vista e trabalhada nesta perspetiva, contrariando a visão
hierárquica do conhecimento.
Em modo síntese, a nossa fundamentação do projeto de docente em matemática, mais
concretamente em geometria baseia-se nas seguintes conceções:
- parte de uma conceção de currículo aberto, que serve de base ao desenvolvimento do processo
de ensino-aprendizagem;
-os objetivos estipulados não são estáticos, mas são encarados como finalidades;
- a Geometria é encarada como um ramo da matemática dotada de coerência e de organização,
com instrumentos adequados para representar e interpretar a realidade e aplica-se a problemas teóricos
e/ou do mundo real;
-o ensino da Geometria pretende incentivar e incutir o espírito crítico, bem como o pensamento
lógico-dedutivo na formação do aluno, no sentido de promover um cidadão ativo na sociedade,
desencadeando a extensão do conhecimento a problemas de outra natureza;
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-o professor é um investigador na aula e coprotagonista do desenho do currículo;
- o aluno detém um papel ativo no processo de ensino-aprendizagem, sendo visto como um
cidadão que se está formando para ter um papel ativo e interventivo na sociedade, sendo protagonista do
seu próprio processo de aprendizagem;
- os conhecimentos do aluno, bem como as relações que este estabelece entre os conceitos
constituem uma base de trabalho;
- existe um enorme envolvimento do aluno e do professor no “desenho” da própria aula;
- considera-se pertinente o recurso a metodologias diversas, podendo ou não recorrer a novas
tecnologias no processo de ensino- aprendizagem;

Este modelo constitui na nossa opinião a uma potente alteração na forma de olhar o currículo,
permitindo a introdução de novas ideias. Este possui características inovadoras que permitem uma melhor
estruturação e organização do processo de ensino-aprendizagem por parte dos sujeitos envolvidos.
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PARTE III - DESENHO DA INVESTIGAÇÃO
CAPÍTULO 7 - METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
7.1. Introdução
A curiosidade do homem e o interesse por aprender levou-nos a investigar a realidade sob
vários aspetos e dimensões. “Qualquer que seja a situação que se enfrente, a investigação é sempre
uma procura da solução a algum problema de conhecimento. Essa solução constitui um novo
conhecimento que se mantém enquanto não haja outras propostas melhor fundamentadas de
acordo com os critérios teóricos e metodológicos e sejam aceites pela comunidade de científicos
pertencentes à mesma área de indagação” (Briones, 1996, p.17)
A abordagem da pesquisa pode ser construída sob uma perspetiva qualitativa ou
quantitativa. Taylon e Bogdan (1992) indicam que se define a metodologia em função do modo como
focamos o problema e da forma como procuramos as respostas ao mesmo.
Como referem Creswell, Miller e Gary (1997) e Creswell (2003), antes de se optar por um
método de investigação é indispensável que se faça uma distinção que contribua para caracterizar os
postulados e as práticas de cada uma das grandes tendências metodológicas (quantitativa,
qualitativa, ou mista) e, por sua vez, contribuam para esclarecer a preferência por uma determinada
abordagem.
Ao longo deste item vamos tentar descrever de um modo breve o tipo de metodologia
utilizada no nosso trabalho. Iremos debruçar-nos sobre as abordagens qualitativa e quantitativa,
tentando perceber as suas principais características metodológicas e modos de atuação. Daremos,
também, um especial destaque ao método misto que assume um papel importante na nossa
investigação.
7.2. Metodologia quantitativa versus metodologia qualitativa
Ao longo dos tempos a análise social tem sido fortemente marcada por uma análise
quantitativa, na tentativa de explicar a ocorrência de determinados fenómenos. Todavia, nos últimos
tempos, em Educação, têm surgido inúmeros estudos baseados na análise qualitativa.
No que diz respeito à abordagem quantitativa existem diversos tipos de investigações, que
segundo o objetivo principal podem classificar-se em descritivas ou em explicativas. Dependendo da
duração do estudo podem ainda classificar-se, por um lado, em sincrónicas ou transversais, no caso
de dizerem respeito ao objeto de investigação num mesmo período de tempo e, por outro, em
diacrónicas ou longitudinais, nas quais decorrem num certo período de tempo, de maneira, mais ou
menos contínua. (Briones, 1996)
Nas investigações quantitativas o investigador tem a possibilidade de controlar a variável
independente e outras situações do estudo, como é o caso atribuir por conta própria o grupo ou
grupos que serão objeto do seu estudo. Segundo Briones (1996) dependendo do critério de seleção
distinguem-se os seguintes tipos gerais de investigações: 1) Experimentais 2) Quase -experimentais ;
3)Não experimentais.
No que concerne à investigação experimental, o investigador tem o controlo da variável
independente ou variável estímulo, a qual pode fazer variar de modo que esta seja mais apropriada
aos objetivos propostos. Por sua vez pode controlar, também, em conformidade os grupos que
necessita para o estudo.
Em termos gerais, segundo este autor, estas investigações permitem determinar:
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a) o efeito da variável independente sobre a variável dependente(por exemplo o efeito da
autoimagem criada experimentalmente sobre o rendimento da solução de problemas de
aprendizagem);
b) os efeitos diferenciados de duas ou mais modalidades de uma variável independente sobre
outra dependente(por exemplo, comparar o estudo individual com o estudo em grupo- duas
modalidades da variável a estudar- sobre os níveis de aprendizagem);
c) o efeito de conjunto de duas ou mais variáveis independentes sobre outra (por exemplo,
determinar o efeito combinado de dois métodos de ensino com dois modos de organização
do trabalho em sala de aula, sobre o rendimento escolar)
Nos desenhos experimentais a atribuição dos grupos experimental e de controlo realiza-se de
forma aleatória, com o objetivo de provocar uma aproximação das características do grupo em
estudo. Todavia nem sempre é possível cumprir esse propósito. Segundo Campbell e Stanley (cit. por
Briones, 1996, p.44) ”na ausência dessa possibilidade, ainda é possível realizar investigações que
podem ter validade interna e externa, se bem que não eliminam todos os fatores que as debilitam”.
Os métodos quase-experimentais são aqueles em que não foi possível formar aleatoriamente
os grupos do desenho experimental.
Por último, as investigações não experimentais são aquelas em que o investigador não detém
o controlo sobre a variável independente, nem na atribuição dos grupos, contrariamente ao que
acontece nas investigações experimentais ou quase-experimentais. Nestas investigações variável
independente já ocorreu na altura que o investigador realiza o estudo.
O método quantitativo tem, assim, como objetivos a identificação e a apresentação de
dados, indicadores e tendências observáveis. Este método é geralmente utilizado quando existe a
possibilidade de quantificar variáveis e efetuar inferências para a população em estudo, por meio de
uma amostra. Esta análise indutiva usa medidas numéricas para testar hipóteses mediante uma
rigorosa recolha de dados. Procura-se a presença de padrões numéricos relacionados com o
fenómeno em causa e esta recolha de dados fica sujeita, a posteriori, a uma análise estatística,
rigorosa e minuciosa, que faz recurso a modelos estatísticos preexistentes e, deste modo, testa a
validade das hipóteses levantadas.
Tal como refere Neves (1996), enquanto estudos quantitativos procuram abraçar um plano
previamente estabelecido (baseado nas hipóteses claramente estabelecidas e variáveis que são
objeto de definição operacional), a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo de seu
desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente não emprega
métodos estatísticos para análise dos dados; o seu foco de interesse é amplo e parte de uma
perspetiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Dela faz parte a obtenção de dados
descritivos mediante contacto direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo.
Centremo-nos agora na perspetiva qualitativa, contrariamente ao que o nome indica as
principais diferenças entre aos dois enfoques (qualitativo e quantitativo) não dizem respeito ao uso
ou não de números. As diferenças têm a ver com a propósito e com o tipo de enfoque investigativo
que se pretende abordar, derivando daí as diferenças a nível epistemológico e a nível técnico.
Nas pesquisas qualitativas, é frequente o investigador procurar entender os fenómenos,
segundo a perspetiva dos intervenientes da situação estudada e, a partir, daí situar a sua
interpretação dos fenómenos em causa.
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Os trabalhos de índole de qualitativa baseiam-se sobretudo em técnicas que visam descrever
e compreender os fenómenos. Há situações cuja análise não requer uma quantificação de certos
pormenores, mas necessita sobretudo de uma análise cuidada das suas causas e efeitos e o estudo
mais adequado baseia-se sobretudo na reflexão do observado.
O método qualitativo, tal como o nome indica, trabalha com variáveis qualitativas que
pretendem investigar hábitos, atitudes e opiniões. A análise destas variáveis está fortemente sujeita
à subjetividade do investigador e da sua cumplicidade com o meio envolvente. Este desempenha um
papel ativo na obtenção de resultados e na sua interpretação. Este tipo de investigação tem um
carácter indutivo e descritivo, uma vez que o investigador desenvolve padrões identificados nos
dados e tenta comprovar a validade das hipóteses formuladas previamente. Os métodos qualitativos
efetuam, na sua generalidade, uma análise interpretativa e não experimental, que valoriza sobretudo
a representação verbal dos dados, a observação e a conversação informal são duas técnicas
frequentemente utilizadas.
Taylor e Bogdan (1992, cit. por Casilimas, 1996) referem que o que define a metodologia é
simultaneamente a forma como abordamos os problemas, e o modo como procuramos as respostas
aos mesmos.
No que diz respeito ao enfoque qualitativo os momentos metodológicos são segundo
Casilimas (1996): a formulação; a planificação; a gestão e o fecho. Permitem transcender de uma
mera descrição a uma formulação do tipo compreensivo em alguns casos e explicativos, em outros.
•

formulação - é o ponto de partida para a formalização da investigação,
caraterizando-se por explicitar e precisar em que consiste a investigação e qual a sua
finalidade.

•

planificação - consiste na preparação de um plano flexível que servirá de orientação
no contacto com a realidade do objeto em estudo, bem como no processo de
elaboração do conhecimento extraído.

•

Gestão - trata-se do momento visível da investigação, resulta da aplicação de uma ou
mais estratégias de “contacto” com a realidade ou realidades do objeto de estudo.
Nestes meios de contacto incluem-se o diálogo próprio de uma entrevista, a reflexão
e a construção coletiva ou a observação participante, entre outras alternativas.

•

O fecho- esta etapa da investigação procura sintetizar de maneira progressiva todo o
processo e resultado do trabalho de investigação. Surge a necessidade de conjugar
dois tipos de trabalho, por um lado, o trabalho de compreensão e permita a
aproximação dos horizontes significativos dos atores que tem lugar no decorrer da
investigação. Por outro lado, cabe ao investigador procurar relacionar a pertinência
do estudo com a teoria já existente relativa ao tema em estudo.

Analogamente, Gomez (2008) o processo de investigação – ação, também se desenvolvee em
quatro etapas fundamentais, que denomina: a planificação, a ação, a observação e a reflexão. Estas
etapas complementam-se entre si e conjuntamente possibilitam a obtenção de resultados. A
planificação, é, na opinião de Gomez, a elaboração de um plano, de uma estratégia, de um guião,
que deve proceder toda a ação e condicioná-la, sendo no entanto maleável a possíveis adaptações,
quando surgem situações imprevistas que possam ocorrer. A ação deve guiar-se pela planificação,
todavia pode sofrer adaptações às circunstâncias, ao desenrolar dos acontecimentos e traçar novos
rumos. A planificação não serve assim de uma limitação, mas de uma base estruturada para o
desenrolar da ação. A observação consiste na recolha de dados durante a ação, é ela que

118

CAPÍTULO 7- Metodologia de investigação
fundamenta e retrata todo o seu rol e serve de base à reflexão. A reflexão, tal como o nome indica,
tenta compreender os processos, detetar as limitações e os problemas que surgiram durante o
desenrolar da ação e deste modo traça novas estratégias para uma nova planificação.
Podemos destacar os dois argumentos metodológicos defendidos por Durkheim (1978): a) é
possível traçar uniformidades e encontrar regularidades no comportamento humano; e b)
regularidades previsíveis existem em qualquer fenómeno humano-cultural e podem ser estudadas
sem levar em conta apenas motivações individuais.
“A investigação qualitativa utiliza uma multiplicidade de métodos para abordar uma
problemática de forma naturalista e interpretativa, ou seja, estuda-se o problema em ambiente
natural, procurando interpretar os fenómenos em termos do que eles significam para os sujeitos (…)
utiliza uma variedade de materiais empíricos - estudo de caso, experiência pessoal, entrevista,
história de vida, introspeção - que descrevem rotinas e significados nas vidas dos sujeitos” (Denzin y
Lincoln, 1994, p. 205).

7.3. A metodologia qualitativa – Marcos e representação de diferentes correntes
Com a rápida emergência das pesquisas qualitativas provocou um confronto entre
paradigmas, sendo que os defensores do paradigma empírico/ positivista defendem que as pesquisas
qualitativas são realizadas à lupa do paradigma subjetivista/ construtivista/ interpretativo, não
passando de uma versão mais leve e menos fidedigna da real thing, da qual brotam os estudos
quantitativos.
Na abordagem de Guba (1990) deparamo-nos com uma interessante síntese, que permite
diferenciar os enfoques ou paradigmas, partindo da resposta a estas três questões:
•

Como se gera a natureza tanto do Conhecimento, como da realidade?

•

Como se gera a natureza das relações entre o investigador e o conhecimento que deriva?

•

Qual o modo em que se constrói ou desenvolve o conhecimento do investigador?

De acordo com estas questões os paradigmas em investigação classificam-se em Positivista, Póspositivista, Crítico Social, Construtivista e Dialógico. Sendo que os dois primeiros dizem respeito aos
chamados enfoques quantitativos e os restantes correspondem aos enfoques qualitativos.
Segundo Creswell (2003) as conceções ou paradigmas são encaradas como uma orientação geral
sobre a realidade e a natureza das pesquisas efetuadas pelo investigador. Estas dividem-se em póspositivistas; construção social; Reivindicatória/Participativa; Pragmática.
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Conceções filosóficas

Estratégias de
investigação

Pós-positivista
Construção social
Reivindicatória/participativa
Pragmática

Estratégias qualitativas
Estratégias quantitativas
Estratégias de métodos mistos

Projetos de
pesquisa
Qualitativo
Quantitativo

Métodos de pesquisa
Entrevistas
Recolha de dados
Análise de dados
Validação

Fig.7.1. Uma estrutura para o projeto- a interconexão das conceções, estratégias de investigação e métodos de pesquisa
(Creswell, 2003)

Os principais elementos de cada posição são sintetizados na tabela 7.1. que se segue:
Pós-positivista
Determinação
Reducionismo´
Observação e mensuração empíricas
Verificação da teoria
Reivindicatória /Participativa
Política
Exploratória
Colaborativa
Orientada para a mudança

Construtivista
Entendimento´
Significados múltiplos do participante
Construção social e histórica
Geração de teoria
Pragmática
Consequências das ações
Centrada no problema
Pluralista
Orientada para a prática no mundo real

Tabela.7.1. As quatro conceções segundo Creswell (2003)

A conceção pós-positivista segundo este autor tem representado a forma tradicional da
pesquisa, e está mais aliada à abordagem quantitativa. Segundo esta conceção, as causas dos
fenómenos determinam os efeitos ou os resultados das investigações, manifesta a necessidade de
identificar e de avaliar as causas que influenciam os resultados, pois pretende-se reduzir as ideias a
um conjunto restrito de hipóteses e de questões de pesquisa. Esta perspetiva baseia-se na análise
atenta da realidade objetiva que está no mundo exterior. Nesta lupa, a investigação inicia-se com a
teoria, recolha de dados que conduzem à sua refutação ou simplesmente a apoiam e,
posteriormente, efetua as revisões necessárias e se for preciso realizam-se testes adicionais.
No que concerne à conceção construtivista geralmente é encarada como uma abordagem
qualitativa. Nesta abordagem existe um processo de interação entre os indivíduos, sendo que o
objetivo da pesquisa desenvolve-se em redor dos significados subjetivos das experiências dirigidas
para alguns objetos ou entidades. A investigação extrai sentido dos significados que os outros
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atribuem à realidade. Contrariamente à conceção pós-positivista não se inicia com uma teoria, mas
gera-se ou indutivamente desenvolve-se uma teoria ou um padrão de significado.
A conceção reivindicatória e participativa está tipicamente aliada à pesquisa qualitativa, mas
pode servir de base à pesquisa quantitativa. Neste tipo de abordagem a investigação precisa estar
interligada à política e aos fenómenos sociais. Por isso, contem mecanismos de ação que pode influir
mudanças nas atividades dos intervenientes na investigação.
A conceção pragmática, não se centra nos métodos, mas incide sobretudo nas ações, nas
situações e nas consequências das mesmas. Denota-se uma preocupação com as aplicações e com as
soluções. Servem de base filosófica para os métodos mistos, concentrando a sua atenção no
problema de pesquisa.
Centrando-nos no paradigma qualitativo, a primeira questão destaca uma clara diferença entre o
que se pode denominar de realidade empírica, objetiva ou material com respeito ao conhecimento
que desta pode surgir e que corresponde ao que geralmente se denomina de realidade epistémica.
A segunda questão destaca que o conhecimento resulta de uma criação referente à interação
entre o investigador e o investigado, “na qual os valores medeiam ou influem a geração do
conhecimento; o que faz necessário “meter-se na realidade”, objeto de análise, para poder
compreendê-la tanto na sua lógica interna como na sua especificidade”(Casilimas, 1996, p.29)
Em relação à última questão, a indagação é guiada pelo que alguns denominam de planificação
emergente, em contraste a uma planificação prévia. A principal diferença reside no facto de se
estruturar a partir de sucessivas descobertas que vão surgindo no decorrer da investigação. A
validação das conclusões faz-se através do diálogo, da interação e da vivência “as que se vão
concretizando durante consensos nascidos do exercício suportado pelos processos de observação,
reflexão, diálogo, construção de sentido compartido e sistematização.” (Casilimas, 1996, p.30)
Ao longo do tempo e segundo as correntes, a terminologia foi sofrendo alterações: “controlo de
qualidade”(Goetz, LeCompte, 1984); “padrões de justificação”(Howe y Eisenhart, 1993); “critérios de
virtude”(Guba, 1990).
“De maneira geral, todos os processos de pesquisa, ainda que reivindiquem uma identidade
própria, devem justificar as razões que os conduzem a adotar tais procedimentos. Se as justificativas
avançadas forem convincentes e chegarem a persuadir a comunidade científica, poder-se-á, deste
modo, reconhecer e legitimar uma nova linha de pesquisa. Toda a tentativa que não se justifique
suficientemente por alterar esta ordem será rejeitada por seus pares e condenada ao
esquecimento”.(Brito y Leonardos, 2001, p.18)
“O conhecimento científico é sempre uma procura de articulação entre uma teoria e a
realidade empírica; o método é o fio condutor para se formular esta articulação. O método tem, pois,
uma função fundamental: além do seu papel instrumental, é a “própria alma do conteúdo”, e
significa o próprio “caminho do pensamento”(Minayo y Sanches, 1993, p.240)
Um dos marcos históricos a favor da corrente qualitativa corrente foi, tal como referem
Minayo e Sanches(1993) a tese de Doutoramento de Samuel Stouffer, em 1930, na Universidade de
Chicago, intitulada de “An Experimental Comparison of Statistical and Case History Methods of
Attitude Research” (1931). Esta investigação promoveu um amplo debate académico sobre a
propriedade dos métodos quantitativos e qualitativos nas ciências sociais, redundando numa clara
prioridade a favor da abordagem estatística, porque: a) foi considerada mais rápida, mais fácil de ser
viabilizada e capaz de abranger um número maior de casos; e b) as análises qualitativas foram
consideradas, quando muito, estudos heurísticos, pré- científicos, subjetivistas ou, até, “reportagens
malfeitas”.

121

CAPÍTULO 7- Metodologia de investigação
Anteriormente Weber (1970) defende que a elaboração de uma tarefa qualitativa é a
procura de se atingir precisamente o conhecimento de um fenómeno histórico, isto é, indicativo em
sua singularidade.
É no campo da subjetividade e do simbolismo que se afirma a abordagem qualitativa.
“A abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre
sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela envolve-se com empatia aos
motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as ações, as estruturas e as relações
tornam-se significativas. Por trabalhar em nível de intensidade das relações sociais (para se utilizar
uma expressão kantiana), a abordagem qualitativa só pode ser empregada para a compreensão de
fenómenos específicos e delimitáveis mais pelo seu grau de complexidade interna do que pela sua
expressão quantitativa. Adequa-se, por exemplo, ao estudo de um grupo de pessoas afetadas por
uma doença, ao estudo do desempenho de uma instituição, ao estudo da configuração de um
fenômeno ou processo. Não é útil, ao contrário, para compor grandes perfis populacionais ou
indicadores macroeconômicos e sociais. É extremamente importante para acompanhar e aprofundar
algum problema levantado por estudos quantitativos ou, por outro lado, para abrir perspetivas e
variáveis a serem posteriormente utilizadas em levantamentos estatísticos.” (Minayo e
Sanches,1993.p.244)
O poder científico tem que ser pensado como uma ideia aferidora de grande abstração, e não
como unívoco de modelos e normas rígidas. A investigação qualitativa caminha sempre em duas
direções, por um lado, elabora as suas teorias, os seus métodos e princípios, bem como estipula
resultados; por outro, engendra o seu caminho, abandona certas vias e toma direções privilegiadas.
7.4. Os métodos mistos- mixed method “Cresswell”
O método qualitativo e quantitativo não são antagónicos, podendo coexistir num processo
de investigação. As potencialidades e limitações das duas abordagens metodológicas, quanto
utilizadas nos limites das suas especificidades podem contribuir para a construção de teorias, para
uma melhor consolidação do conhecimento.
A metodologia mista, podendo-se afirmar como sendo a conciliação entre investigação
qualitativa e quantitativa, apresenta várias vantagens na investigação segundo Jones (1997).
Segundo Creswell (2003) o método misto recorre a estratégias de investigação qualitativas e
quantitativas, cujo peso depende da questão de pesquisa e das propostas de estudo em que se
podem aplicar essas estratégias. Sendo assim, o peso atribuído a uma ou outra abordagem é variável
de investigação para investigação, podendo iniciar-se com um método e concluindo-se com outro.
Patton (1990, cit. Por Fonseca, 2008), afirma que uma forma de fazer um plano de
investigação mais sólido consiste na triangulação, ou seja, na combinação de metodologias no estudo
dos mesmos fenómenos.
Os métodos qualitativos e quantitativos, tal como já referimos, não se podem considerar que se
oponham, que desenvolvam processos totalmente disjuntos, eles detêm características comuns
sobretudo na parte final de obtenção de conclusões. Podemos afirmar, por um lado que, os métodos
quantitativos aportam ao trabalho qualitativo os procedimentos racionais que possibilitam uma
melhor compreensão dos fenómenos e, por outro, os métodos qualitativos preocupam-se
essencialmente com o processo do fenómeno, em descrevê-lo e interpretá-lo. Reconhecendo as
limitações inerentes a cada uma dos métodos, surgiu o método misto na tentativa de neutralizar ou
cancelar tais limitações.
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Tal como refere Neves, existem autores tais como Duffy (Cit. Por Neves, 1996) que indicam
benefícios da utilização conjunta dos dois métodos de trabalho, tais como:
1) Possibilidade de controlar os desvios (pelos métodos quantitativos) com a compreensão da
perspetiva dos agentes envolvidos no fenómeno (pelos métodos qualitativos);
2) Possibilidade de relacionar a identificação de variáveis específicas (pelos métodos
quantitativos) com a visão global do fenómeno (pelos métodos qualitativos);
3) Possibilidade de completar um conjunto de factos e causas associados ao emprego de
metodologia quantitativa com uma visão da natureza dinâmica da realidade;
4) Possibilidade de enriquecer constatações obtidas sob condições controladas com dados
obtidos dentro do contexto natural da sua ocorrência;
5) Possibilidade de reafirmar validade e confiança das descobertas pelo uso de técnicas
diferenciadas.
Existem referenciados na literatura inúmeros métodos mistos. Creswell (2003), numa
tentativa de sistematizar estes métodos, identificou os seis desenhos (ou seis estratégias) mais
frequentemente utilizados, que incluem três desenhos em simultâneo e três em sequência, a saber:
―sequential explanatory strategy; sequential exploratory strategy; sequential transformative
strategy; concurrent triangulation strategy; concurrent nested strategy; concurrent transformative
strategy. As seis estratégias, que quisemos transcrever em inglês para não correr o risco lhes alterar
o seu verdadeiro significado, estão organizadas conforme os dados são recolhidos sequencialmente
(explicativas ou exploratórias), simultaneamente (triangulação ou aninhada) ou numa ótica
transformacional (sequencialmente ou em simultâneo).
A figura seguinte, que corresponde a uma sistematização de Creswell (2005), ilustra três
destes desenhos: um desenho misto de triangulação, um desenho misto explicativo e um desenho
misto exploratório. A utilização de maiúsculas ou minúsculas nas caixas corresponde,
respetivamente, a uma maior ou menor ênfase de cada uma das fases (quantitativa ou qualitativa)
no processo de investigação. As setas indicam o sentido da sequência das fases e o sinal (+) significa
que ambas as fases ocorrem em simultâneo. (Carvalho, 2011)

Fig.7.2. Tipos de desenho baseados em métodos mistos (adaptado de Creswell, 2005)
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Os métodos quantitativos e qualitativos têm a mesma prioridade, nos desenhos mistos de
triangulação, o recurso a cada um dos métodos perante um mesmo fenómeno é importante na
resolução e compreensão do problema em estudo. A sua utilização pode ser conjunta ou separada.
A lógica aliada à utilização de um método misto de triangulação é a que os pontos fortes dos
dois métodos se complementam e ajudam a equilibrar os respetivos pontos fracos de cada um.
(Fraenkel y Wallen, 1990)
Cresswell (1994) questionou sobre o tema de métodos misto, por exemplo:
Se um investigador usou um processo indutivo, postura emergente da análise qualitativa
num estudo, isso significa que se deve usar abordagens qualitativas de coleta de dados, tais como
observações e entrevistas? Alternativamente, se se recorre a um processo dedutivo, o estudo da
teoria baseada no paradigma quantitativo será sempre relacionado com procedimentos de coleta de
dados quantitativos tais como pesquisas?
Estes aspetos podem num projeto conduzir a diferente procedimentos, tais como a introdução de
um estudo, a literatura e teoria, a declaração de propósito, e questões de pesquisa. Pode também
ser desenhado a partir de diferentes paradigmas um único estudo?
Segundo Creswell (1994) num nível mais abaixo surge o chamado “desenho de duas fases”
em que o fenómeno em estudo é investigado em diferentes etapas e separadamente, recorrendo a
técnicas convencionalmente associadas com cada paradigma.
Creswell denomina o próximo nível de “dominante”. Nesta abordagem o “investigador
apresenta o estudo dentro de um único paradigma dominante”(Creswell,1994, p.177) mas dentro
desse quadro, os processos de ação são emprestados de qualquer uma d as vertentes, de modo, a
responder a uma única questão de pesquisa ou consulta (Depoy y Gitlin, 1994).
O terceiro nível é denominado por este autor de “desenho de metodologia misto”. Depoy e
Gittlin (1994) propuseram que neste terceiro nível o investigador “usará os quadros de distintas
tradições filosóficas para responder a distintas questões dentro de um mesmo estudo”(p.23),
enquanto que Creswell (1994) defende que se trata de uma mistura de ambos os paradigmas em
todos ou muitos dos passos metodológicos do projeto de investigação.
Como referem Creswell, Miller e Gary (1997) e Creswell (2003), antes de se optar por um
método de investigação é fundamental que ser realize uma distinção que ajude a caracterizar os
postulados e as práticas de cada uma das grandes tendências metodológicas (quantitativa positivista, qualitativa - interpretativa, ou mista – pragmática) e que, por sua vez, contribua para
elucidar a preferência por uma determinada abordagem.
Podemos referir que a importância de proporcionar um modelo visual do plano de
investigação e respetivos procedimentos é largamente expressa na literatura referente aos métodos
mistos (Morse, 1991; Teddlie e Tashakkori, 1998; Creswell, 2003; Tashakkori e Teddlie, 2003;
Creswell, 2005; Hanson, Plano, Vicki, Petska, y Creswell,, 2005; Ivankova, Creswell e Stick, 2006).
Morse (1991) desenvolveu mesmo um sistema de notação para documentar e explicar os
procedimentos envolvidos nos métodos mistos. Sugeriu igualmente uma terminologia que se tornou
parte integrante da tipologia utilizada nos resumos esquemáticos dos desenhos de métodos mistos.
Seguindo as indicações de alguns dos autores antes citados, Ivankova, Creswell e Stick (2006)
identificaram dez regras para criar um modelo visual representativo das etapas e dos procedimentos
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incluídos num método misto. Consideram que, deste modo, fica facilitado todo o processo de
investigação, nomeadamente, promove o conhecimento da sucessão das atividade de pesquisa, a
precedência de cada uma das fases, os momentos de recolha de dados e os procedimentos de
análise, os produtos e os resultados de cada fase, assim como o lugar em que se integram ou
combinam os resultados das fases quantitativa e qualitativa.
Citemos essas dez regras que se sucedem no desenho de um modelo visual de um método misto:
1. Dar um título ao modelo visual.
2. Escolher uma organização vertical ou horizontal para o modelo.
3. Desenhar caixas para as etapas quantitativa e qualitativa, incluindo a recolha de dados, a análise
de dados e a interpretação dos resultados do estudo.
4. Usar letras maiúsculas e letras minúsculas para denotar a prioridade e a importância atribuída à
recolha e respetiva análise de dados quantitativos e qualitativos (Ex: QUAN; qual).
5. Utilizar setas para apontar o fluxo de procedimentos no desenho.
6. Distinguir os procedimentos para cada fase de recolha e análise de dados.
7. Especificar os produtos ou os resultados esperados de cada recolha e análise de dados
quantitativos e qualitativos.
8. Empregar linguagem concisa para descrever processos e produtos.
9. Conceber um modelo simples.
10. Limitar o tamanho do modelo a uma página. (Ivankova, Creswell e Stick, 2006)
A abordagem e a metodologia adotadas numa investigação são dependentes da natureza do
problema, cabendo ao investigador a decisão do seu enquadramento.
7.5. O método adotado
As ferramentas metodológicas que foram utilizadas no nosso trabalho foram bastante
diversificadas, dependendo do objetivo da obtenção de dados. Fizemos recurso a entrevistas, a
relatos orais, a apontamentos da professora investigadora, a questionários e a testes escritos de
índole quantitativa.
Toda a informação recolhida esteve sujeita a uma análise organizada e reflexão exaustivas e
tentou-se obter observações que conduzissem a melhorias no processo de ensino - aprendizagem.
A prioridade a dar ou a preferência por uma determinada abordagem (quantitativa ou
qualitativa), tal como já referimos neste item, depende muito dos interesses do investigador, da
audiência do estudo ou daquilo que o investigador pretende enfatizar no estudo (Creswell, 2005).
Na nossa investigação adotamos o método misto, tratando-se de uma estratégias
exploratória sequencial.
A estratégia exploratória sequencial envolve o uso de abordagens qualitativa e quantitativa e
uma mistura das duas, numa mesma investigação. Deste modo, não se trata apenas de uma simples
coleta e análise dos dois tipos de dados, mas envolve também, a utilização das duas abordagens em
conjunto, de tal modo que a força global de uma investigação seja maior do que a pesquisa
quantitativa ou qualitativa isoladamente (Creswell y Plano Crark, 2007).
Neste estudo, foi dado especial ênfase à abordagem quantitativa porque, em primeiro
lugar, ocorreu uma abordagem própria da linha de investigação e da vertente teórica em que a
investigação se enquadra e, em segundo, foi feito direcionamento para as fontes de dados e técnicas
estatísticas de análise dos mesmos.
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Como referimos anteriormente, os dados qualitativos, obtidos considerando outros métodos
de seleção e análise de dados, servirão essencialmente para esclarecer, precisar e garantir a validade
e a significância dos resultados da segunda fase.
Para que melhor se compreenda as características conceptuais do desenho e,
inclusivamente, a sucessão da recolha e análise de dados, a prioridade do método e os pontos de
convergência dos dois tipos de dados dentro do mesmo estudo, criaremos uma representação visual
que evidencia os procedimentos incluídos no plano do estudo. De modo a tornar eficiente e
compreensível todas as particularidades do nosso desenho de investigação adotaram-se as regras de
notação propostas por Ivankova, Creswell e Stick (2006).
Os métodos quantitativo e qualitativo complementam-se sobretudo na fase de obtenção de
conclusões e, na nossa opinião, a utilização dos dois métodos torna o trabalho mais rico e mais
completo. Podemos afirmar que estes dois métodos têm uma natureza completamente distinta, não
existindo entre eles qualquer hipótese de continuidade e de contradição. Não podemos afirmar que
se oponham ou que se excluam mutuamente como instrumentos de análise de fenómenos. Apesar
do nosso estudo ser maioritariamente quantitativo, como já referimos no início deste item, somos da
opinião que a focagem qualitativa permitiu o enriquecimento da nossa investigação.
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7.6. Esquema Geral
A nossa investigação deteve várias fases, numa primeira instância teve lugar a elaboração e
planificação da unidade didática (Fase A). Tratou-se de uma etapa marcadamente qualitativa, sendo
que foram elaboradas duas unidades didáticas a que denominámos de USUAL e TNC, a qual iria ser
aplicada ao grupo de controlo e ao grupo experimental, respetivamente. Foi realizada uma reflexão
sobre o objeto de estudo, através da leitura situadas no âmbito da temática abordada.
Seguiu-se a elaboração detalhada do estudo (Fase B), para tal, realizou-se uma revisão
bibliográfica sobre o tema. Foram elaboradas e selecionadas tarefas de ensino-aprendizagem,
recorrendo sobretudo a manuais escolares adotados nas escolas. Foi ainda realizada uma
caraterização dos contextos onde decorre a intervenção educativa, bem como calendarização da
mesma. Nesta fase ainda foram identificados os instrumentos de investigação, nomeadamente
testes GOLUCA e elaborados guiões de entrevistas. Seguindo-se a Construção de instrumentos de
investigação (Fase C) sendo que foram selecionados os conceitos para os testes GOLUCA. Teve lugar
a elaboração dos testes de conhecimentos (teste diagnóstico e teste final).
Para a elaboração da unidade didática TNC (baseada na teoria dos Conceitos
Nucleares),realizou-se ainda, um estudo complementar em que foram aplicados testes GOLUCA a 76
alunos e testes escritos por forma a permitir a obtenção da rede de referência do nosso estudo,
processo que se encontra detalhado no item 8.1.
Foram realizadas e analisadas entrevistas a 5 alunos do 10.ºano de escolaridade, ano letivo
posterior, para garantir que fossem alunos os quais detinham conhecimentos sobre os conteúdos da
unidade didática. Foram, também, realizadas e analisadas entrevistas a professores de Matemática
que já tinham lecionado o 9.ºano de escolaridade, ano letivo onde os conteúdos da nossa
investigação são implementados.
De seguida teve lugar a intervenção educativa. Aplicação das atividades e estratégias
didáticas (Fase D), sendo que foram implementadas as unidades didáticas ao grupo experimental
(grupo TNC) e ao grupo de controlo (grupo USUAL). Ambos os grupos foram sujeitos a testes escritos
e a testes GOLUCA (Fase E) antes e após a implementação das unidades.
O grupo de controlo e o grupo experimental sofreram uma análise segundo diversas
variáveis, entre as quais resultados escolares, complexidade das RAP, coerência, entre outras (FaseF).
Seguiu-se a elaboração da memória final, bem como a classificação e análise dos dados
recolhidos e obtidos (Fase G). Ulteriormente foram elaborados as conclusões e implicações da
investigação.
Na figura seguinte apresenta-se esquematicamente as diversas fases do estudo:
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Entrevista a professores
Elaboração e planificação da Unidade Didática
FASE A
Testes GOLUCA a alunos

Entrevista a alunos

Plano detalhado do estudo – FASE B

Construção de instrumentos de investigação
FASE C
Intervenção educativa
Aplicação das atividades e estratégias didáticas
FASE D
FASE E

FASE E
PRÉ

POST
Tratamento

Pretest
GOLUCA

Prova de
rendimento
(Ficha diag)

G. Exp.
UD- TNC
UD- USUAL
G. Controlo

Prova de
rendimento
(Teste final)

G. Controlo

PRÉ

POST
Classificação e análise dos dados recolhidos e
dos resultados alcançados
FASE F
Conclusões e implicações - FASE G
Elaboração da memória final
Fig. 7.3. Esquema geral
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7.7. Planificação da experiência
A planificação da experiência detém um papel muito importante, pois dela depende o
sucesso da implementação da unidade didática e de toda a investigação. Foi necessário estabelecer
prazos e contextualizar e circunscrever o estudo com a justificação da sua validade e pertinência. A
definição do problema de investigação, a caracterização da amostra, a formulação das hipóteses de
investigação e a operacionalidade das variáveis, bem como o percurso metodológico adotado, a
fundamentação da escolha das técnicas e dos instrumentos utilizados constituem etapas
fundamentais numa investigação.

7.7.1. Fases da investigação
FASES DE TRABALHO

A - Elaboração e planificação da unidade
didática

TAREFAS

Revisão de bibliografia rlacionada com o
trabalho de investigação.
Elaboração da rede de referência
Elaboração da planificação da unidade
didática:
- Elaboração da unidade didática USUAL;
- Elaboração da unidade didática da TNC;
Leitura dos programas oficiais e manuais do
ensino básico.
Elaboração de um marco teórico que visa a
contextualização do problema

Fase B – Plano detalhado do estudo

Continuação e atualização da
bibliográfica relativa à investigação.

revisão

Criação e seleção
aprendizagem

ensino-

de

tarefas

Caracterização dos contextos (curricular e
físico)
Calendarização e duração da intervenção
educativa
Identificar instrumentos de investigação:
-Testes de conceitos baseados nas redes
Pathfinder sobre os conceitos básicos que são
considerados numa fase inicial;
-Criação de guiões de entrevistas
(professores e alunos);
Fase C – Construção de instrumentos de
investigação

Elaboração de testes de conhecimentos (ficha
de avaliação diagnóstica e ficha de avaliação
final)
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Testes de conceitos (testes GOLUCA):
-seleção dos conceitos a utilizar na
construção de testes numa fase inicial e
final;
-Consulta de trabalhos científicos sobre
os conceitos abordados.
-Entrevista a vários professores de
Matemática que já lecionaram o 9.º ano
de escolaridade.
-Revisão bibliográfica das investigações
realizadas no âmbito dos conceitos de
ângulo e de circunferência.
Continuação e atualização da
bibliográfica relativa à investigação.
Fase D – Intervenção educativa. Aplicação
das atividades e estratégias didáticas

revisão

- Aplicação das tarefas nos grupos alvo:
Grupo TNC (grupo experimental) e grupo
USUAL (grupo de controlo)
-Aplicação dos testes de conhecimentos
-Registo de observações
Continuação e atualização da
bibliográfica relativa à investigação.

revisão

Fase E – Aplicação de testes GOLUCA

Aplicação dos testes de GOLUCA (grupo
experimental e de controlo);
- pretest GOLUCA
- postest GOLUCA
Continuação e atualização da revisão
bibliográfica relativa à investigação.

Fase F - Classificação e análise dos dados
recolhidos

Tratamento, análise e reflexão dos dados
recolhidos.
Continuação e atualização da revisão
bibliográfica relativa à investigação.

Fase G – Conclusões e implicações

Elaboração de conclusões, recomendações e
implicações

Elaboração da Memória Final
Tabela 7.2. Fases da investigação
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7.7.2. Amostra do estudo
A amostra do nosso estudo foi constituída por 423 alunos, sendo que 81 fizeram apenas
parte do processo de obtenção da rede de referência. Mais precisamente, dos 81 alunos envolvidos
na investigação, 76 frequentavam o 9.ºano de escolaridade de uma escola e 5 (alunos entrevistados)
eram alunos do 10.ºano de escolaridade da mesma escola. O grupo dos 342 alunos restante constitui
a amostra referente aos indivíduos sobre os quais foram implementadas as unidades didáticas.
Por forma a caraterizar a homogeneidade dos grupos de contraste que dizem respeito à
amostra dos 342 indivíduos que estiveram sujeitos à implementação das unidades didáticas foram
recolhidas as classificações do primeiro período letivo e efetuada uma caracterização pelo docente
de matemática em diversos parâmetros.
No que diz respeitos às classificações do primeiro período letivo foi efetuada e média e o
desvio padrão (a implementação das unidades didáticas teve lugar no segundo período letivo). Foi
ainda efetuada uma caracterização pelo docente de matemática de cada grupo relativa a diversos
parâmetros, nomeadamente, nível social, empenho, responsabilidade, organização, entre outros.
Esta caracterização permite situar o grupo a nível socioeconómico, bem como a nível de
competências, empenho e de métodos e hábitos de trabalho.
O nosso estudo situou-se no Alto Alentejo, sendo uma região interior de Portugal
Continental. Na grande generalidade, as escolas estão inseridas em meios rurais, sendo os recursos
económicos limitados. Esta região está dividida em dois distritos, o distrito de Portalegre e o de
Évora.

Distrito de Portalegre
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Distrito de Évora

Fig. 7.4. Mapa da localização geográfica da intervenção educativa.

Foram contactadas apenas escolas da região do Alto Alentejo, por se tratar do meio
envolvente em que decorreu a investigação, sendo que obtivemos favoravelmente a colaboração de
oito escolas, mostrando-se disponíveis para o nosso trabalho.
Estiveram envolvidos mais de 342 alunos e vinte e um professores. Trata-se assim da escolha
de uma amostra de escolas por conveniência, sendo o critério para a seleção de uma escola
implicava que a mesma tivesse no ano letivo da recolha dos dados, pelo menos, duas turmas de
9.ºano e nem todas as escolas do Alentejo reuniam esta condição.
É de salientar que em todas as escolas, os alunos estiveram divididos em dois grupos de
trabalho, sendo que uns, foram sujeitos à implementação da unidade didática TNC (grupo TNC ou
grupo experimental) e os outros, à unidade didática USUAL (grupo USUAL ou de controlo). A seleção
dos grupos foi totalmente aleatória, isto é, os alunos que estiveram sujeitos a TNC foram escolhidos
aleatoriamente, tendo apenas como único requisito estar a frequentar o nono ano de escolaridade.
Tal como referimos na secção7.2. podemos afirmar segundo Briones (1996) que se tratou de
uma investigação experimental.
Em algumas escolas contámos com o mesmo docente para a implementação das duas
unidades didáticas, sendo que na nossa opinião se eliminou a condicionante das características
específicas do docente nos resultados dos alunos. É de salientar que decorreu uma conversa informal
entre o investigador e todos os docentes envolvidos, onde lhes foi entregue um guião da aula (anexo
I) para a implementação as duas unidades didáticas a fim de estabelecer critérios de intervenção e
foram ainda sugeridos hipoteticamente exemplos que poderiam ser utilizados de modo uniforme.
Por outro lado, os docentes de cada escola estavam já habituados a elaborar materiais conjuntos e a
partilhar experiências entre si, o que na nossa opinião também constituiu uma mais-valia para o
estudo.
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Caracterização dos grupos por escola
Uma caracterização individual dos grupos de trabalho sobre os quais o nosso estudo incide
requer um especial destaque, pois permite perceber a homogeneidade dos grupos, bem como o tipo
de aluno se trata e que tipo de destreza Matemática é capaz de realizar.
Para a caracterização efetuada pelos vários docentes de matemática que lecionavam a disciplina de
matemática em cada um dos grupos, recorreu-se à escala seguinte:
Escalas
SEscala de Avaliação

1
Mau

2
Razoável

Pontuação / Significado
3
4
Bom
Muito bom

5
Excelente

Tabela 7. 3. Escala de caracterização

Escola AC
Nesta escola colaborou um professor de Matemática, o qual lecionou os dois tipos de aulas.
Num total nesta escola estiveram envolvidos 24 alunos, divididos por dois grupos de trabalho.

Caracterização do grupo TNC – AC
O grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC era constituído por 14 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 17 anos. No que se refere aos resultados escolares do
primeiro período apresentam uma média de 3, com um desvio padrão cerca de 0,76.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7. 4. Caracterização grupo TNC-AC

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

Caracterização do grupo USUAL AC
O grupo de alunos sujeitos à metodologia usual, nesta escola era constituído por 10 alunos.
As suas idades estavam compreendidas entre 14 e os 16 anos. No que se refere aos resultados
escolares do primeiro período apresentam uma média de 3,3, com um desvio padrão cerca de 0,48.
O professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
Empenho
Responsabilidade
Organização
Autonomia
Participação

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
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Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7. 5. Caracterização grupo USUAL-AC

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

Escola CM
Nesta escola estiveram envolvidos no estudo três professores, sendo que os alunos estavam
divididos em 6 grupos. Havia três grupos de iguais competências, isto é os alunos encontravam-se
divididos em três categorias, com mais dificuldades (grupo GN), o com menos dificuldades (grupo
GA) e os intermédios (grupo GI). Deste modo, para cada nível foram implementadas as duas
unidades didáticas, sendo a sua seleção totalmente aleatória como já se referiu anteriormente.
Estiveram assim envolvidos 72 alunos.
Caracterização do GA TNC- CM
O grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC era constituído por 14 alunos. Quanto às
idades, a totalidade possuía 14 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro período
apresentam uma média de 3, 87, com um desvio padrão cerca de 0,64.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7. 6. Caracterização grupo TNC GA_CM

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

Caracterização do GI TNC- CM
O grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC era constituído por 18 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 15 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,94, com um desvio padrão cerca de 0,42.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
Empenho
Responsabilidade
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1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5
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Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7. 7. Caracterização grupo TNC GI_CM

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

Caracterização do GN TNC- CM
O grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC era constituído por 10 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 15 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,3, com um desvio padrão cerca de 0,48.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7. 8. Caracterização grupo TNC GN_CM

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

Caracterização do GA USUAL – CM
O grupo de alunos sujeitos à metodologia usual era constituído por 11 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 15 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 4,23, com um desvio padrão cerca de 0,79.
Segundo o docente “São alunos que segundo o docente, no geral, empenhados que revelam
um gosto pela disciplina pois são motivados e realizam todas as tarefas propostas. Têm algum grau
de autonomia.”
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
Empenho
Responsabilidade
Organização
Autonomia
Participação
Qualidade das intervenções
Capacidades cognitivas
Aquisição de conhecimentos

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Destreza na resolução de problemas
1
2
Raciocínio lógico
1
2
Raciocínio geométrico
1
2
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
2
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
2
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
2
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7. 9. Caracterização grupo USUAL GA_CM

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3
3

4
4

5
5

Caracterização do GI USUAL _CM
O grupo de alunos sujeitos à metodologia usual era constituído por 9 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 15 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,7, com um desvio padrão cerca de 0,67.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
2
Empenho
1
2
Responsabilidade
1
2
Organização
1
2
Autonomia
1
2
Participação
1
2
Qualidade das intervenções
1
2
Capacidades cognitivas
1
2
Aquisição de conhecimentos
1
2
Destreza na resolução de problemas
1
2
Raciocínio lógico
1
2
Raciocínio geométrico
1
2
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
2
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
2
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
2
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.10. Caracterização grupo USUAL GI_CM

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3

4
4

5
5

Caracterização do GN USUAL _ CM
O grupo de alunos sujeitos à metodologia usual era constituído por 10 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 15 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,22, com um desvio padrão cerca de 0,44.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
2
Empenho
1
2
Responsabilidade
1
2
Organização
1
2
Autonomia
1
2
Participação
1
2
Qualidade das intervenções
1
2
Capacidades cognitivas
1
2
Aquisição de conhecimentos
1
2
Destreza na resolução de problemas
1
2
Raciocínio lógico
1
2
Raciocínio geométrico
1
2
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
2
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
2
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
2
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.11. Caracterização grupo USUAL GN_CM
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3

4
4

5
5
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Grupo AR
Nesta escola colaboraram dois docentes de Matemática, sendo que um aplicou a
metodologia TNC e o outro a USUAL. Estiveram envolvidos 34 alunos com idades compreendidas
entre os 13 e os 15 anos.
Grupo TNC- AR
O grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC era constituído por 16 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 15 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 3,31, com um desvio padrão cerca de 0,48.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.12. Caracterização grupo TNC- AR

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

Grupo USUAL – AR
O grupo de alunos sujeitos à metodologia usual era constituído por 18 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 15 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,65, com um desvio padrão cerca de 0,49.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.13. Caracterização grupo USUAL- AR

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5
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Escola ELV
Nesta escola colaboraram dois docentes de Matemática, sendo que um aplicou a
metodologia TNC e o outro a USUAL. A sua seleção foi aleatória e os docentes mostraram-se muito
recetivos. Estiveram envolvidos mais de 42 alunos. As idades dos alunos oscilavam entre os 14 e os
16 anos.
Grupo TNC- ELV
O grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC era constituído por 20 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 15 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,9, com um desvio padrão cerca de 0,88.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.14. Caracterização grupo TNC- ELV

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

Grupo USUAL- ELV
O grupo de alunos sujeitos à metodologia usual era constituído por 22 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 16 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,8, com um desvio padrão cerca de 0,76.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.15. Caracterização grupo USUAL- ELV
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3
3
3
3
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4
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2
2
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4

5
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Escola POM
Nesta escola tivemos a colaboração de um docente experiente, tendo lecionado os três grupos
de alunos. Uma vez que existiam apenas três grupos optou-se aleatoriamente por implementar
numa metodologia usual (grupo A) e nos outros dois a metodologia TNC (grupos B e C). Estiveram
envolvidos 59 alunos, com idades compreendidas entre 14 e os 17 anos.
Grupo A- USUAL – POM
O grupo de alunos sujeitos à metodologia usual era constituído por 18 alunos. Sendo que todos
apresentavam 14 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro período apresentam
uma média de 3,23, com um desvio padrão cerca de 0,87.
O professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.16. Caracterização grupo USUAL- POM
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2
2
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2
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3
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3
3
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3
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3

4
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4
4
4
4
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4
4
4
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5
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5
5
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5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

Grupo B – TNC- POM
O grupo de alunos sujeitos sobre os quais foi implementada a metodologia TNC era constituído
por 20 alunos. As suas idades estavam compreendidas entre 14 e os 17 anos. Relativamente aos
resultados escolares do primeiro período apresentam uma média de 3,26, com um desvio padrão
cerca de 0,92.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.17. Caracterização grupo TNC- POM_B
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4
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5
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Grupo C – TNC- POM
O grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC era constituído por 21 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 17 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 3,21, com um desvio padrão cerca de 1,18.
Sendo que o professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.18. Caracterização grupo TNC- POM_C
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Escola POC
Nesta escola tivemos a colaboração de um docente, que lecionou os dois grupos de alunos.
Uma vez que existiam dois grupos optou-se aleatoriamente por implementar num, a metodologia
usual e no outro, a metodologia TNC. Estiveram envolvidos 41 alunos, com idades compreendidas
entre 14 e os 16 anos.
Grupo TNC_ POC
O grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC era constituído por 21 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 16 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,9, com um desvio padrão cerca de 1,07.
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.19. Caracterização grupo TNC- POC
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Grupo USUAL – POC
O grupo de alunos sujeitos à metodologia usual era constituído por 20 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 16 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,75, com um desvio padrão cerca de 0,91.
O professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.20. Caracterização grupo USUAL- POC
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Escola VB
Nesta escola colaboraram dois professores de Matemática, sendo que aleatoriamente um
lecionou a aula referente à metodologia usual e o outro a TNC. Estiveram envolvidos 33 alunos.
Grupo TNC- VB
O grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC era constituído por 15 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 13 e os 16 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 3,06, com um desvio padrão cerca de 0,68.
O professor da turma caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.21. Caracterização grupo TNC- VB

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

141

CAPÍTULO 7- Metodologia de investigação
Grupo USUAL – VB
O grupo de alunos sujeitos à metodologia usual era constituído por 18 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 15 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,78, com um desvio padrão cerca de 0,81.
O professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.22. Caracterização grupo USUAL- VB
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Escola S
Nesta escola tivemos a colaboração de um docente, que lecionou os dois grupos de alunos.
Uma vez que existiam dois grupos optou-se aleatoriamente por implementar num, a metodologia
usual e no outro, a metodologia TNC. Estiveram envolvidos 37 alunos, com idades compreendidas
entre 14 e os 16 anos.
Grupo TNC- S
O grupo de indivíduos sujeitos à metodologia TNC era constituído por 19 alunos. As suas
idades estavam compreendidas entre 14 e os 15 anos. Relativamente aos resultados escolares do
primeiro período apresentam uma média de 3,21, com um desvio padrão cerca de 0,79.
O professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
Empenho
Responsabilidade
Organização
Autonomia
Participação
Qualidade das intervenções
Capacidades cognitivas
Aquisição de conhecimentos
Destreza na resolução de problemas
Raciocínio lógico
Raciocínio geométrico
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.23. Caracterização grupo TNC- S
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Grupo USUAL- S
O grupo de sujeitos à metodologia usual era constituído por 18 alunos. As suas idades
estavam compreendidas entre 14 e os 16 anos. Relativamente aos resultados escolares do primeiro
período apresentam uma média de 2,94, com um desvio padrão cerca de 0,73.
O professor caracterizou o grupo de trabalho do seguinte modo:
Nível social
1
Empenho
1
Responsabilidade
1
Organização
1
Autonomia
1
Participação
1
Qualidade das intervenções
1
Capacidades cognitivas
1
Aquisição de conhecimentos
1
Destreza na resolução de problemas
1
Raciocínio lógico
1
Raciocínio geométrico
1
Compreensão de conceitos, relações, métodos e procedimentos
1
matemáticos
Capacidade de analisar informação e de resolver e formular problemas.
1
Capacidade de usar adequadamente convenções matemáticas,
1
nomeadamente terminologia e notações
Tabela 7.24. Caracterização grupo USUAL- S
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A atribuição dos grupos TNC e USUAL numa mesma escola foi aleatória, sendo que os grupos
de contraste numa mesma localidade são considerados homogéneos. Particularmente, na escola CM
ocorreram três pares de grupos de contraste e cada par detinha as mesmas características. A
caraterização do docente foi muito importante, pois permitiu perceber que tipo de grupo que se
tratava, conhecendo-se as condições socioeconómicas, bem como características específicas na
disciplina de matemática.

7.7.3. Unidades didáticas: unidade didática TCN e da unidade didática USUAL
A planificação de uma unidade didática detém um papel importante, tanto para a sua
organização, como para o sucesso da sua própria implementação. Iremos nesta secção debruçarmonos sobre o processo de planificação de uma unidade didática e nas principais diferenças entre uma
unidade didática USUAL e a unidade didática TCN. Nesta secção começaremos por falar da
planificação de uma unidade didática em termos gerais, e particularizaremos as diferenças entre uma
unidade didática USUAL e uma Unidade Didática TNC.
A planificação e tomada de decisão no ensino são aspetos essenciais do processo de ensinoaprendizagem, porque determinam à partida o conteúdo e o modo como é ensinado cada conteúdo
pelo professor.
Planificação é o processo contínuo que se preocupa com o caminho a seguir e quais os
processos para lá chegar, tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras, para que o
desenvolvimento da educação, observando tanto as necessidades da sociedade, quanto as do
indivíduo.
"Processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É previsão sistemática e
ordenada de toda a vida escolar do aluno" (Vasconcellos, 1995, p. 56). Portanto, essa modalidade de
planear constitui um instrumento que orienta a ação educativa na escola, pois a preocupação é com
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a proposta geral das experiências de aprendizagem que a escola deve oferecer ao estudante, através
dos diversos componentes curriculares.
Segundo alguns investigadores a planificação e o uso de objetivos têm influências no
processo de ensino-aprendizagem. Brown (1992) afirmou que a planificação e a definição de
objetivos da aprendizagem produzem um efeito de concentração nos alunos. No entanto, Zahorik
(1970) refletindo sobre a planificação no comportamento dos professores, é da opinião que, o
processo também acarreta aspetos negativos, nomeadamente limita a iniciativa por parte do
estudante na aprendizagem e torna os professores menos sensíveis às ideias dos seus alunos.

Objetivos/finalidades da
planificação

Direciona os processos de
ensino

Proporciona aos alunos focos
de interesse no seu processo
de aprendizagem

Estabelece meios,
instrumentos e temporizações
para o processo de avaliação

Fig. 7.5. Finalidade de uma Planificação (elaboração própria)

Segundo alguns autores o processo de planificação é cíclico. Constituido por três fases a que
se precede o ensino, a fase de ensino propriamente dita e a fase posterior ao ensino.

Fase durante o
ensino

Fase posterior ao
ensino

Fase anterior ao
ensino

Fig. 7.6. Fases de uma planificação (elaboração própria)

Podemos resumir as três fases em:
• A fase anterior ao ensino, em que são tomadas as decisões sobre o conteúdo estipulado e
objetivos e metas a atingir. São ainda selecionados os instrumento de trabalho;
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•

A fase durante ensino, nesta etapa são tomadas decisões mais imediatas, nomeadamente,
decidem-se questões a colocar, exemplos que conduzam a orientações específicas e a
utilização de algum instrumento metodológico complementar.

•

A fase posterior ao ensino, nesta fase decorre uma avaliação de todo o processo de ensino e
como tal toma-se decisões neste âmbito e tiram-se elações para futuras intervenções.

Uma unidade didática TCN tem uma perspetiva inovadora relativamente ao que é usual ser
feito no ensino. Existem inúmeros modelos de planificações, mas embora esta unidade didática TCN
tenha alguns pontos comuns às outras, difere na sequência da lecionação dos conteúdos e na sua
própria conceção.
No ensino usual, uma planificação de uma unidade didática preocupa-se sobretudo com a
lecionação dos conteúdos, com as estratégias e atividades a implementar, com a ordem que os irá
desenvolver e tudo se rege por este pressuposto.
A elaboração de uma unidade didática baseada na TCN pressupõe numa primeira instância, o
conhecimento prévio da estrutura conceptual do aluno e, é a partir dela que se segue toda a sua
elaboração, como era de esperar também se preocupa simultaneamente com os conteúdos, mas a
sua lecionação é ditada pela estrutura cognitiva dos alunos. Esta unidade didática tem em conta os
conhecimentos prévios que o aluno possui sobre o tema abordado, bem como as associações que
efetua com os conceitos envolvidos e não implica necessariamente a aplicação de atividades distintas
da unidade didática USUAL. Podemos dizer que a lecionação dos conteúdos segue os caminhos da
estrutura cognitiva que se pretende obter, partindo dos conceitos nucleares.
A utilização dos fundamentos teóricos da TCN na elaboração numa unidade didática tem
como principal objetivo contribuir com melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Uma
unidade didática baseada na TCN tem uma ideologia totalmente inovadora das usuais unidades
didáticas, preocupando-se, simultaneamente, com a estrutura dos conteúdos a ser lecionados e a
respetiva organização cognitiva que os alunos apresentam.
A preparação de uma unidade didática baseada na TCN começa com a identificação dos
conceitos mais significativos de um determinado tema, com os quais se cria uma rede conceptual de
referência. A seleção inicial dos conceitos, que constituirão a rede de referência, deve basear-se na
bibliografia científica, na prática de diversos profissionais e em manuais escolares, tal como será
detalhado no capítulo 8.
A partir dessa rede, constroem-se os instrumentos que permitem modificar as redes
cognitivas dos alunos, sendo estes de diversos tipos, nomeadamente, exercícios, problemas, tarefas
de investigação, uso de imagens, clips, vídeos, ou simplesmente efeitos visuais, entre outros. A
seleção da tarefa a usar no reforço de uma determinada relação depende da especificidade da
mesma. Sendo que uma mesma tarefa pode reforçar simultaneamente várias relações.
A planificação e a elaboração da unidade didática distinguem-se das usuais, pois a sua
conceção, bem como a abordagem dos conteúdos está condicionada pela rede de referência obtida
após a seleção dos conceitos. Toda a construção de recursos educativos visa, para além de transmitir
conteúdos, modificar as estruturas cognitivas dos alunos, no sentido da aproximar da rede de
referência. Nesta linha de ideias é preciso criar relações, que embora inexistentes nas redes dos
alunos são consideradas importantes entre os conceitos mais significativos. Pretende, igualmente,
eliminar relações que são consideradas erróneas entre os conceitos e que estão presentes na rede
dos alunos e reforçar relações que embora presentes nas redes iniciais dos alunos são consideradas
importantes e, deste modo, mantê-las.
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Existe uma enorme diferença entre as duas unidades didáticas no que concerne a avaliação,
objetivos e desenvolvimento do tema. A unidade didática TNC introduz a avaliação da estrutura
conceptual do aluno e preocupando-se com a sua melhoria.

No esquema seguinte apresentamos em modo síntese, as principais características de ambas
as unidades didáticas.

Unidade didática USUAL
Enfoque
Ponto de partida
Conhecimentos
prévios
Objetivos
Conteúdos

Materiais
Atividades
Estratégia

Avaliação

Ponto de partida
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Centrado na Ciência
Conceitos da Ciência
Gerais

Unidade didática TNC
Centrado no aluno
Estrutura cognitiva do aluno
Reais

Operativos
Expressivos
(Conceitos)
(Conceitos; Estrutura conceptual)
Programa (Circunferência, Angulo ao Programa (Circunferência, Angulo ao
centro e Angulo inscrito)
centro e Angulo inscrito)
Estabelecer a RBC
(Rede Básica Conceptual)
- Obtenção e análise de redes
prévias / RAP (Aluno / Professor
Fichas de trabalho.

Fichas de trabalho e sequência de
ensino.
Atividades de investigação;
Atividades de investigação;
Problemas;
Problemas;
Exercícios
Exercícios
Teoria/Exercícios/Problemas
- Deteção de Conceitos nucleares e
/Exemplos – Resolução de tarefas e relações
esclarecimento de dúvidas.
- Tarefas básicas / reforço de
conceitos nucleares / Reforço de
relações
- Resolução de tarefas/ exercícios/
problemas e esclarecimento de
dúvidas.
Competências (prova final escrita de Competências (prova final escrita de
conhecimentos)
conhecimentos)
Redes Conceptuais: Ligações e
características:
-Obtenção e análise de redes finais /
RAP alunos
-Análise de coerência, similaridades
e complexidade, número de
ligações.
Conceitos
Estrutura cognitiva do aluno
Tabela 7.25. Quadro síntese da unidade TNC/USUAL
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Tal como se pode ver na tabela 7.7. uma unidade didática baseada na Teoria dos Conceitos
Nucleares distingue-se das outras fundamentalmente no enfoque. Enquanto a unidade didática
USUAL se baseia na própria estrutura da ciência, a unidade didática TNC está centrada na estrutura
cognitiva dos alunos, obtida a partir das suas redes conceptuais. Deste modo, uma vez que uma
unidade didática USUAL assume como ponto de partida os conceitos da própria ciência, a sua
estrutura é a sequência a implementação do programa.
Na unidade didática TCN toma-se como ponto de partida a própria estrutura cognitiva do
aluno e a rede de conceitos básicos preparada pelo professor e contextualizada na própria aula.
Sendo que os conceitos básicos podem não ser apenas conceitos matemáticos, mas exemplos
relacionados e as próprias relações entre os elementos.
Os objetivos no caso da unidade didática USUAL são determinados diretamente pelo
programa e são diretamente operativos, enquanto que a unidade didática TNC, para além dos
objetivos operativos, incluímos objetivos expressivos, no sentido de Eisner (1969) que seriam
objetivos guia na ação. Neste sentido, programaremos atividades que fundamentem estes objetivos,
mesmo que não possam ser medidos e expressados por um número. Não restam dúvidas que o
resultado alterará as estruturas cognitivas dos alunos na direção desejada.
Os conteúdos, no caso da unidade didática USUAL são os que correspondem ao programa,
enquanto que, na unidade didática TCN os conteúdos não seguem a sequência da estrutura da
ciência, mas a que determina a rede básica conceptual, que por outro lado, conterá, embora com
outro enfase e sequência distinta, onde figurarão os mesmos conceitos fundamentais que contêm o
programa.
No que diz respeito aos materiais, a necessidade de efetuar uma comparação entre os
grupos levou-nos a tomar a decisão de utilizar fichas de trabalho como material comum para todos
os grupos. Ao professor da aula USUAL foi-lhe entregue um conjunto de fichas de trabalho (anexo II)
para usar na sua aula e, um outro, conjunto de fichas que denominámos para praticar (anexo III) com
o sentido de permitir ao aluno reforçar e consolidar as suas aprendizagens. Para a aluna TNC, foi
dado da mesma forma um conjunto de fichas ao docente para utilizar no decorrer da aula (anexo IV)
e um outro conjunto de tarefas que denominámos analogamente à aula USUAL de “para praticar”
(anexo V). Embora das fichas direcionadas para trabalhar durante a aula fossem diferentes das aulas
USUAL e da TNC, os alunos tinham acesso às mesmas atividades nas duas aulas. Isto é, no total de
fichas foram cedidas a todos os alunos as mesmas tarefas, sendo que um aluno que resolvesse na
íntegra as tarefas propostas, resolveria as mesmas tarefas independentemente da aula que lhe fosse
proposta.
Relativamente a atividades eram as mesmas para ambos os grupos, sendo de natureza
diversa, desde exercícios de consolidação, bem como atividades de investigação, problemas, entre
outros.
A estratégia clássica de uma unidade USUAL é partir dos conceitos teóricos, com as
definições, as propriedades, exemplos e exercícios, derivados diretamente da teoria e de seguida são
apresentados os problemas tipo que inicialmente realiza o professor. No caso da teoria dos conceitos
nucleares a estratégia é totalmente diferente, partindo da detenção dos conceitos nucleares e a
relação na rede conceptual básica, procede-se a uma série de tarefas básicas que vão encaminhadas
ao reforço tanto dos conceitos nucleares, como das relações entre eles. Seguidamente passamos à
resolução de atividades, exercícios e problemas e ao esclarecimento de dúvidas.
No que diz respeito à avaliação na unidade didática USUAL trata-se de averiguar se o aluno
adquiriu as competências estabelecidas para a unidade didática, normalmente através de questões
de teoria (na que se investiga que se adquiriu as definições e os conceitos científicos implicados) e
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problemas que se reflitam a capacidade operativa dos alunos e a sua capacidade de resolução de
problemas.
Na unidade didática TNC conservamos a avaliação das competências mediante a mesma
prova de avaliação escrita, mas para além disso, obtemos informação sobre as mudanças cognitivas
na rede conceptual do aluno, mediante a obtenção e a análise das redes dos alunos recorrendo ao
programa GOLUCA.
As alterações que esperamos nestas redes serão de uma aproximação à rede conceptual
básica. As análises das redes, coerência, complexidade, similaridade, número de ligações que nos
darão informação sobre a aprendizagem do aluno.
7.7.4. Desenho dos instrumentos de obtenção de dados:
No nosso trabalho utilizámos o método misto como referimos na secção 7.3., deste modo,
fizemos recurso a técnicas de recolha de dados de natureza qualitativa, nomeadamente, entrevistas
a docentes e a alunos e testes escritos de conhecimentos. No que concerne a instrumentos de índole
quantitativa recorremos ao uso de questionários, a testes GOLUCA e testes escritos de
conhecimentos.
Segundo Yin (1994), a utilização de múltiplas fontes de dados na construção de um estudo de
caso, permite-nos considerar um conjunto mais diversificado de tópicos de análise e em simultâneo
permite corroborar o mesmo fenómeno.
É frequente que os métodos de recolha de dado num estudo caso sejam a observação e as
entrevistas, vejamos de forma mais pormenorizada este instrumento.
•

A entrevista enquanto instrumento de investigação

A entrevista adquire bastante importância no estudo de caso, pois através dela o
investigador percebe a forma como os sujeitos interpretam as suas vivências já que ela “ é utilizada
para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador
desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do
mundo” (Bogdan y Biklen, 1994,p.134).
Os diferentes tipos de entrevistas existentes têm sido classificados de formas diversas. Frey
e Fontana (1991), consideram a existência de três grandes tipos: estruturada, semi-estruturada, e
não estruturada; para Patton (1990), elas dividem-se entre quantitativas e qualitativas, sendo que a
última comporta ainda três classificações (conversacional informal, guiada, aberta standard). Assim,
as entrevistas implicam de uma forma geral a definição prévia de questões a colocar.
Para Morse,J., Barret, M., Mayan, M., Olson, K. e Spiers, J. (2002) a fiabilidade é importante
para o desenvolvimento de uma investigação, pois sem rigor a investigação “não tem valor, torna-se
ficção e perde a sua utilidade”. Nesta perspetiva estratégias de verificação de recolha de dados
devem acompanhar de forma cumulativa e interativa o desenrolar de um estudo, de forma a
assegurar o seu rigor e qualidade científica.
A entrevista é uma técnica para recolha de dados qualitativos muito utilizada nos dias de
hoje. A origem do recurso à entrevista remonta os anos vinte e trinta do séc. XX, pois é nesta altura
que sociólogos despertaram um certo interesse na mediação exata e quantitativa dos sucessos e
acontecimentos.
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No princípio dos anos setenta diversos autores apresentam suportes teórico-práticos sobre
esta técnica, sendo que estes textos constituíram guias completos sobre as diversas fases da
implementação de uma entrevista. Nestes textos enfatiza-se a interação e as relações que se
estabelecem entre o entrevistador e o entrevistado. No entanto, é na década de 90 que o interesse
pela entrevista alcançou maiores proporções, passando a ser vista como o modo de colmatar as
limitações da investigação quantitativa.
A entrevista é entendida como sendo a técnica de investigação em que os investigadores
estabelecem relações respeitosas com os entrevistados, incluindo suficiente rapport para que se
estabeleça um intercambio de pontos de vista e suficiente tempo e sinceridade, para que o
entrevistado explore junto com o entrevistador o significado dos sucessos que têm lugar no seu
meio. Entenda-se por rapport o ambiente agradável que deve gerar-se por forma a facilitar a
comunicação entre o entrevistado e o entrevistador.
A entrevista é uma conversa com um objetivo, tratando-se de um encontro interpessoal que
se desenvolve num contexto e numa situação social determinados, implicando a presença de um
profissional e de um inexperiente. Trata-se de, assim, uma conversa intencional e dirigida com o
objetivo de obter informações sobre a inexperiente.
O uso de entrevistas em pesquisas qualitativas é tema recorrente e ainda polémico nas
discussões académicas, sendo um procedimento de coleta de informações que muitas vezes é
utilizado de forma menos rigorosa do que seria desejável. Cabe aos investigadores fazerem uso de
entrevistas nos seus trabalhos de pesquisa e explicitar as regras, bem como pressupostos
teórico/metodológicos que norteiam seu trabalho.
A entrevista é antes de mais interação, uma conversa entre investigador e entrevistado. O
conhecimento que se produz como consequência desta conversação é resultado de uma interação,
de um intercâmbio de pontos de vista. Kvale (1996).
Na opinião de Luengo e Cubo (2011) a entrevista pode definir uma conversação entre duas
pessoas iniciadas pelo investigador que deseja obter informação relevante sobre um conteúdo
específico.
É extremamente importante a preparação prévia da entrevista. Segundo Sanmartín (2000)
“não se trata somente de pensar umas questões e escrevê-las numa folha de papel. Preparar uma
entrevista supõe que temos de prepara-nos a nós próprios, preparar o tema e conseguir que seja
aceite o encontro por parte do entrevistado”.
O decorrer de uma entrevista pode ser influenciado pela ansiedade do entrevistado
desviando-se do objetivo principal da investigação. O investigador experiente aprende a controlar a
entrevista, sendo que pode alterar a ordem das questões, alterá-las dependendo do decorrer da
entrevista.
No que concerne a estas questões prévias a entrevista Schensul y LeCompte (1999) indicam
que os principais passos a seguir no início de uma entrevista para alcançar uma boa relação com o
informante são os seguintes:
a) Avaliar o meio envolvente e decidir se é o mais apropriado para realizar uma entrevista.
b) Apresentação do entrevistador, do projeto e a instituição para a que se trabalha.
c) Assegurar a confidencialidade e a privacidade das respostas oferecidas, assim como a
apresentação da identidade dos informadores.
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d) Solicitar autorização para registar (gravar) as entrevistas.
e) Fazer entrevistas agradáveis, realizando diversas perguntas de cortesia (como está? Como está a
sua família…)
f) Captar as limitações temporais da entrevista e a situação pessoal de cada informador.
g) Outorgar importância das afirmações e conhecimentos dos entrevistados.
Na nossa opinião, as principais características de uma entrevista são: requer pessoal
especializado; possibilita uma enorme eficácia de resposta; papel ativo do entrevistador;
oportunidade de aprofundar e a recolha oral de informação.
A elaboração das questões a serem feitas a entrevista requer se estabeleça um contexto
teórico da investigação, bem como os objetivos, as hipóteses, as variáveis, os grupos de comparação,
entre outros. As questões podem ser de caracter aberto ou fechado, dependendo dos objetivos das
mesmas.
Kvale (1996) propõe as seguintes categorias:
- questões de introdução: são as iniciais da entrevista, podendo servir de base ao resto da entrevista.
Podem possibilitar descrições genuínas em que os sujeitos indicam as principais dimensões do
fenómeno que está a ser investigado.
- questões de continuidade: as respostas do entrevistado podem ampliar-se mediante insistência,
curiosidade ou simples incentivo do entrevistador;
- questões de prova: trata-se de seguir a linha da resposta do entrevistado, solicitando que
aprofunde ou esclareça melhor a ideia;
- questões específicas: podemos continuar com perguntas operacionalizadas e coletar informações
mais específicas;
- questões diretas: O entrevistador introduz questões específicas de interesse. Estas questões diretas
devem ser feitas uma vez que se estabeleceu alguma confiança com o informante e ele já
proporcionou descrições espontâneas mencionadas acima.
- questões indiretas: tenta-se captar o ponto de vista do entrevistado sobre determinados aspetos,
mas recorrendo a questões indiretas, isto é, na terceira pessoas (fazendo referência a outras
pessoas) ou em termos condicionais.
-questões de estrutura: cabe ao entrevistador a decisão de mudar de questão, pois já obteve
informação suficiente sobre um tema em concreto e passar a outros.
-questões interpretativas: são questões em que o entrevistador confirma com o entrevistado a sua
impressão ou conclusão sobre o que informou o entrevistado.
- silêncio: trata-se de introduzir alguns breves momentos de pausa para que o entrevistador e até
mesmo o entrevistado reflitam sobre o curso da entrevista.
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•

Tipos de entrevistas

As entrevistas podem considerar-se indefinidas, semiestruturadas ou estruturadas, mas essa
categorização depende do “grau em que as perguntas e outras intervenções feitas pelo entrevistador
tenham sido previamente preparadas ou desenhadas pelo entrevistador” (Wengraf, 2001).

Tipos de entrevistas
Entrevista não estruturada
Entrevista semiestruturada
Entrevista estruturada
Entrevista em grupo
Fig. 7.7. Tipo de entrevistas

- Entrevista não estruturada
Segundo Wengraf (2001) as entrevistas não estruturadas (indefinidas ou abertas) são
utilizadas no inicio da investigação, em fases exploratórias em que se elaboram modelos e/ou
teorias.
Caracterizam-se pela sua flexibilidade tanto em número, como na natureza das questões.
Geralmente, têm como guia um conjunto de questões que servem de base a toda a entrevista e
todas as questões giram em voltas destas. Deste modo, o entrevistador não dispõe das questões prédeterminadas, este estabelece relação começando com a apresentação do propósito da entrevista e
começa a realizar perguntas.
-Entrevista semiestruturada
Uma entrevista semiestruturada combina a flexibilidade das entrevistas não estruturadas com o
direção de um instrumento cujo objetivo é simplesmente obter dados qualitativos centrados num
tema em concreto. As questões que guiam este tipo de entrevista são formuladas previamente e as
respostas às mesmas costumam ser abertas, pelo que permitem a obtenção de uma maior
informação. Segundo Wengraf(2001), uma entrevista semiestruturada requer uma maior preparação
antes da sessão, mais concretamente criatividade e disciplina durante esta e consequentemente,
implica mais tempo para a análise e interpretação dos dados extraídos comparativamente a uma
entrevista estruturada.
- Entrevista estruturada
Este tipo de entrevista é utilizada quando o investigador pretende angariar informação exaustiva e
de forma fidedigna, quando não é suficiente a simples captação da ideia, mas é necessário registar
textualmente as indicações o informador. Segundo Aguirre (1995) ”a diferença entre as entrevistas e
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os questionários é que estas são reflexivas e os questionários estandardizados. Na entrevista
salienta-se o poder oral do diálogo (relação imediata) e nos questionários está bastante patente o
intermediário escrito e codificado (relação mediática)”.
- Entrevista de grupo
Sanmartín (2000) define que as entrevistas de grupo “permitem uma simultânea observação da
discussão de temas entre atores. Mostram-nos uma ocasião para observar ao vivo vários pontos de
vista sobre o mesmo tema; como alguns atores corrigem a opinião de outros e põem em causa ou
criticam, em função de critérios ou razões”. As entrevistas em grupo variam entre um contínuo de
especificidades, desde altamente informais até muito formais.
Para o nosso estudo fizemos recurso à entrevista para a elaboração da rede de referência tal
como se encontra descrito no aparatado 8. Passemos a apresentar o guião de entrevista que
utilizamos no nosso trabalho de campo, note-se que as nossas entrevistas foram do tipo
semiestruturadas.
7.7.4.1. Guião de entrevista aos alunos
A nossa entrevista aos alunos foi do tipo semiestruturada, sendo que as questões do guião
serviram de base à entrevista, mas não possuíram carácter estático. A gestão das questões foi feita
pelo entrevistador de acordo com o desenrolar da própria entrevista, estando assim condicionado
pelas respostas abertas por parte do entrevistado.

Guião de entrevista aos alunos:
123456789-

Que idade tens?
Consideraste um bom aluno?
Lembraste do capítulo da circunferência polígonos e rotações daquela parte inicial?
Que conceitos te parecem mais importantes nessa matéria?
E como defines os conceitos?
Que associações costumas fazer a cada conceito?
O que te faz pensar cada conceito?
Que exemplos eram utilizados que fizeram mais sentido para ti?
Que erros te parecem ser mais frequentes nos alunos?

7.7.4.2. Guião de entrevista aos professores
Analogamente ao que sucedeu na entrevista aos alunos, a entrevista aos docentes também foi do
tipo semiestruturada. Possuindo flexibilidade e abertura nas questões formuladas, condicionada pelo
desenrolar da própria entrevista.

Guião de entrevista a professores:
1. Qual o tipo de classificação/ certificação que possui?
2. Qual sua experiência no ensino?
3. Qual experiência com o nível de ensino que a investigação se centra?
4. Qual será, na sua opinião, o primeiro contracto que os alunos têm com os conceitos
abordados?
5. Qual os conceitos que considera já existirem antes da lecionação dos mesmos?
6. Quais os conceitos que considera mais importantes/ cruciais?
7. Na sua opinião, como explicaria o facto de alguns conceitos serem temporários e
outros permanecerem ao longo do tempo?
8. Baseando-se na sua experiência considera que os alunos desenvolvem uma boa
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autonomia nas tarefas que lhes vão sendo propostas?
9. Baseando-se na sua experiência considera que os alunos desenvolvem uma boa
despreza mental?
10. Como caracterizava a sua turma do 9.ºano?
11.Normalmente quando lhes propõe uma tarefa considera que os seus alunos são
autónomos?
12.Na sua opinião os método de ensino que é usual em Portugal é eficiente? Os
alunos conseguem assimilar com facilidade os conceitos que são abordados?
7.7.4.3. Implementação de teste de redes Pathfinder (GOLUCA)- obtenção da rede básica
de referência para o teste GOLUCA
A rede de referência detém um papel fundamental na aula TCN, sendo que serve de guia e
condiciona a elaboração e seleção de materiais, bem como o desenvolvimento de toda a unidade
didática. A sua elaboração permite o conhecimento dos conceitos aliados ao tema, bem como as
relações estabelecidas entre eles. Permite ainda a identificação dos conceitos nucleares e determina
o ponto de partida de toda a elaboração da unidade didática.
O processo de obtenção da rede de referência para o teste GOLUCA encontra-se descrito
detalhadamente no capítulo 8.

7.7.4.4. Prova de nível diagnóstico inicial (Ficha de avaliação diagnóstica)
O teste de rendimento inicial que denominamos de teste diagnóstico serviu tal como o nome
indica para testar os conhecimentos dos alunos no que se refere a pré-requisitos. A elaboração do
teste visava sobretudo uma atividade não muito morosa e que fosse de encontro aos objetivos do
mesmo.
Neste teste inicial pretendia-se detetar lacunas existentes, queríamos também identificar o
modo como relacionam os conceitos envolvidos. Conhecer alguma coisa significa ter de a relacionar
com os conhecimentos já adquiridos e com as associações já existentes na nossa estrutura cognitiva.
Segundo Libâneo (1994, p. 196) “a avaliação cumpre funções pedagógico-didáticas, de
diagnóstico e de controlo em relação às quais se recorre a instrumentos de verificação do
rendimento escolar”. A função pedagógico-didática faz referência ao papel da avaliação no
cumprimento dos objetivos gerais e específicos de educação escolar. A função diagnóstica permite
identificar progressos e dificuldades dos alunos e a atuação do professor, por sua vez, determinam
modificações do processo de ensino para melhor cumprir a exigências desses mesmos objetivos. A
função do controlo diz respeito aos meios e a frequência das verificações e de qualificação dos
resultados escolares, possibilitando o diagnóstico das situações didáticas (Libâneo,1994).
A avaliação diagnóstica tem como principal objetivo identificar e analisar as causas das
dificuldades da aprendizagem que o alunos apresneta em determinados conteúdos, detêm assim um
papel formativo ou de controlo, com a finalidade de localizar, apontar as insuficiências ou lacunas,
no decorrer do processo educativo. Tem um papel importante na e condiciona os instrumentos a
serem utilizadaso para a promoção do sucesso educativo dos alunos e para a superação dos objetivos
propostos. "Não há educador tão sábio que nada possa aprender, nem educando tão ignorante que
nada possa ensinar." (Becker, 1997. p.147)
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7.7.4.5. Prova de nível diagnóstico final (teste final)
A avaliação final do domínio dos conhecimentos por parte dos alunos detém um papel
fundamental no processo de ensino - aprendizagem, é com ela que o professor testa a assimilação do
que foi ensinado e verifica o grau de consolidação que existe nos conceitos abordados. A avaliação
final é importante para aferir se os objetivos propostos foram atingidos e diagnosticar o nível de
aprendizagem atingido pelo aluno.
Os testes de conhecimentos são testes que medem a condição de um indivíduo de acordo
com as suas aptidões em domínios de conhecimento ou de competências diversas.
A avaliação possui três funções de fundamental importância para o processo educativo como
diagnosticar, controlar e classificar.
A avaliação escolar é um processo pelo qual se observa, se verifica, se analisa, se interpreta
um determinado fenômeno (construção do conhecimento), situando-o concretamente quanto os
dados relevantes, objetivando uma tomada de decisão em busca da produção humana.
Podemos destacar três momentos importantes no processo de ensino- aprendizagem:
1) identificar o nível de desempenho do aluno;
2) Qualitifar o nível de desempenho do aluno, comparando a informação obtida com aquilo
que é considerado importante no processo educativo.
3) Tomar as decisões que permitam atingir os resultados esperados.

7.8. Implementação das unidades didáticas.
As unidades didáticas foram implementadas em grupos com características idênticas, sendo
que na mesma escola (inibição de influências sócio - culturais). Isto é, numa mesma escola foi
implementada uma unidade didática TNC e uma unidade didática USUAL. Em alguns casos, foi o
mesmo docente que implementou e as duas unidades didáticas nos grupos experimental e de
controlo.
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7.8.1. Unidade Didática USUAL
7.8.1.1. Introdução
No ensino atual existe uma grande pressão para o cumprimento do programa. O docente
tem de lutar contra o tempo para conseguir cumprir na íntegra o programa e, simultaneamente,
aprofundar, explorar e dinamizar esses mesmos conteúdos programáticos. Deste modo, o tempo
para a lecionação dos conteúdos que nos propomos estudar é bastante reduzido, é necessário ser
bastante preciso no que se pretende transmitir e fazer uma boa gestão das tarefas que são
propostas.
Nas indicações do Programa do Ensino Básico vigente em Portugal, o propósito de ensino
constitui principal a base que serve de orientação ao tema em estudo, enquanto que os objetivos
gerais de aprendizagem estabelecem as metas principais que se espera que o aluno atinja com a sua
aprendizagem matemática nesse tema ou capacidade.
Neste programa as indicações metodológicas referem-se sobretudo à abordagem geral do
tema ou capacidade, indicando tarefas de aprendizagem e recursos possíveis de usar, bem como
aspetos do ensino de alguns conceitos ou assuntos específicos do tema. Os tópicos e objetivos
associados constituem uma clarificação dos assuntos que devem ser tratados relativos ao tema.
Os tópicos matemáticos são apresentados de forma sistematizada e breve, sendo que
sumária constituindo apenas uma orientação para o professor. As orientações do programa, são tal
como nome indica, devem servir de uma especificação dos assuntos que devem ser trabalhados e
dos objetivos gerais e específicos a atingir.
Nesta unidade o professor deve começar por explorar os conceitos pré-existentes e testar
lacunas e ideias mal preconcebidas. Numa fase inicial, é importante introduzir e explorar os
conceitos base, nomeadamente a noção de arco, ângulo, de circunferência, entre outros. O método
de trabalho pode variar um pouco, podendo-se começar com uma exposição oral ou um simples
inquérito sobre os conhecimentos que os alunos possuem numa fase inicial.
Esta planificação está dirigida a alunos do 9.ºano de escolaridade do ensino básico vigente
em Portugal. Este ano letivo constitui o término de ciclo e, como tal, pretende-se, por um lado
completar aspetos básicos e, por outro, introduzir alguns que irão ser desenvolvidos posteriormente.
O professor deve ter a capacidade de desenvolver os conteúdos adequando as tarefas aos
alunos com que se depara. Os conteúdos não devem ser tratados de forma independente dos outros
temas abordados, tanto de anos anteriores como do próprio ano, mas devem permitir uma
interligação entre conceitos e possibilitar uma abordagem dinâmica.
Durante o ano letivo, tal como, ao longo de todo o ciclo o professor deve promover a ligação
à vida real, à análise de esquemas e gráficos, o uso de raciocínios indutivos e dedutivos e promover o
recurso à intuição. Cabe, também, ao professor incutir e promover o desenvolvimento da
importância de comunicação, de argumentação e de rigor, da utilidade do esboço de uma construção
rigorosa e da importância da Matemática.
7.8.1.2. Conteúdos
A nossa unidade didática refere-se ao tema: “CIRCUNFERÊNCIA E POLÍGONOS. ROTAÇÕES”
mais especificamente ao estudo de:
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• Ângulo ao centro e arcos correspondentes;
• Ângulo inscrito num arco de circunferência.
7.8.2.3. Competências
O ensino da Geometria neste nível de ensino pretende fornecer aos alunos novas
competências de modo a que os alunos sejam capazes de realizar tarefas e desenvolver o raciocínio
geométrico. Nomeadamente, nesta unidade didática, pretende-se:
• A aptidão para visualizar e descrever propriedades e relações geométricas, através da análise e
comparação de figuras, para fazer conjeturas e justificar os seus raciocínios.
• A aptidão para realizar construções geométricas.
• Relacionar amplitudes de ângulos e arcos, e determinar amplitudes de ângulos excêntricos.
• Estabelecer relações entre arcos, cordas, tangentes e raios recorrendo às simetrias da
circunferência.
• A aptidão para resolver problemas geométricos através de construções, nomeadamente
envolvendo lugares geométricos, igualdade e semelhança de triângulos, assim como para
justificar os processos utilizados.
• A predisposição para identificar transformações geométricas e a sensibilidade para relacionar a
geometria com a arte e com a técnica.
• A tendência para procurar invariantes em figuras geométricas e para utilizar modelos
geométricos na resolução de problemas reais.

7.8.1.4. Experiências de aprendizagem
Na prossecução dos objetivos definidos na unidade didática, os professores selecionam
atividades por forma a tentar cumpri-los, tentam escolher e organizar experiências de ensino aprendizagem que melhor se adaptem aos conteúdos envolvidos. Nesta unidade didática faremos
recurso a atividades diversificadas, tais como resolução de exercícios, problemas, investigações,
projetos, jogos e algumas aplicações.
7.8.1.5. Recursos
Hoje em dia as escolas estão munidas de novas tecnologias, existem quadros interativos e
computadores com software diversificado. A Internet constitui também uma ferramenta
fundamental para a no domínio da Aprendizagem. Existe assim, uma panóplia de recursos ao dispor
do docente, na hora de preparar uma aula. É importante, na nossa opinião diversificar as tarefas e
recursos e tentar cativar o aluno, promovendo o gosto por aprender.
Na aula USUAL foram elaboradas fichas de trabalho baseadas nos manuais escolares
adotados pelas escolas, que serviram de apoio teórico-prático à aula. Uma vez que a unidade didática
foi implementada em várias escolas e havia uma enorme diversidade de manuais escolares adotados,
por forma a uniformizar recursos, foi pedido aos docentes para não fazerem recurso do manual
escolar. Deste modo, eliminámos a influência da diversidade de manuais na amostra. Foi ainda
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elaborado uma coletânea de atividades complementares que denominámos “Para praticar” (anexo
III), sendo constituída por exercícios, tarefas, problemas, entre outros. Este conjunto de atividades
serviu de instrumento de exploração e de consolidação dos conhecimentos e englobou todas as
tarefas propostas na aula TNC, sendo que em ambas as aulas os alunos tiveram acesso ao mesmo
conjunto de atividades, uniformizando-se os materiais utilizados nas diversas escolas.
Nesta aula houve o cuidado de elaborar atividades que, tal como acontece na maioria dos
manuais escolares, que servissem de apoio ao estudo, sobretudo no que diz respeito à organização e
resumo dos conteúdos, à utilização de linguagem científica correta e à aplicação dos conhecimentos
envolvidos.
As fichas de trabalho que serão utilizadas são um pilar fundamental na transmissão e
aquisição de conhecimentos, pois constituem uma seleção de tarefas, nomeadamente exercícios e
problemas que segundo o professor se adaptam aos conteúdos programáticos. Para além da
vertente prática, têm também a vertente teórica, pois resumem e organizam a informação ao aluno,
para facilitar a sua aprendizagem. No momento da elaboração das fichas de trabalho teve-se em
conta os conhecimentos prévios dos alunos, tentando-se elaborar ou selecionar atividades que
estivessem relacionadas com a vida real, com as experiências dos alunos, e adequar de forma simples
ao interesses e capacidades dos aluno, visando simultaneamente estimular o gosto por aprender.
7.8.1.6. Avaliação
A avaliação dos alunos possui um papel muito importante no processo de
ensino/aprendizagem, pois é através dela que se consegue testar o grau de aprendizagem e
simultaneamente encontrar as diretrizes para melhorar o próprio processo.
Nesta unidade didática a avaliação das aprendizagens terá lugar em três momentos: Inicial
ou diagnóstica; formativa e sumativa.
Inicial
Realiza-se no início da Unidade Didática, é através dela que o professor consegue identificar
lacunas e consegue perceber as noções iniciais que os alunos detêm sobre os pré-requisitos. Os
conhecimentos prévios que os alunos apresentam devem ser avaliados neste momento, sendo que
esta avaliação inicial, não só introduz a Unidade como consegue detetar pequenas incoerências que
os alunos possam possuir.
Deste modo, realizaremos uma pequena ficha de avaliação (teste diagnóstico) com
atividades simples, que segundo a nossa opinião se baseia nos conceitos prévios que um aluno deve
dominar antes de iniciar esta Unidade Didática.
Final
A avaliação tem lugar no final da Unidade Didática e consiste numa ficha de avaliação final,
na qual se pretende testar o domínio dos conceitos e capacidade de interligação e articulação dos
mesmos por parte dos alunos. Podemos afirmar que este momento de avaliação possibilita uma
visão global do conhecimento alcançado por cada aluno.
7.8.1.7 Temporização
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A temporização desta unidade didática está dependente de diversos fatores, não é uma
programação estática, pelo contrário, pois depende do ritmo a que cada turma cumpre o programa
anual.
Trata-se apenas de uma planificação, pois cada turma possui características específicas e o
docente tem de adaptar estratégias adequadas, o que por vezes provoca um desfasamento no
cumprimento da planificação anual. Por outro lado, o docente tem flexibilidade por alterar a ordem
de lecionação das unidades didáticas o que pode alterar a data prevista para a realização da nossa
previsão.
Esta unidade didática teve lugar no 2.º período letivo e com uma duração aproximada de 15
aulas (blocos de 90 minutos)

7.8.2. Unidade didática TNC
7.8.2.1.Introdução
O ensino da Matemática em Portugal está marcado ao longo dos tempos pela obtenção de
maus resultados, muitas investigações têm sido feitas para tentar perceber, contrariar os motivos
desta estatística e ainda muito há por descobrir. A complexidade da Matemática gera em alguns
alunos a incompreensão, o desinteresse e até a apatia perante as suas potencialidades.
Inúmeras investigações têm sido feitas em diversos campos, com vista a melhorar os
resultados escolares nesta disciplina. A Matemática tem sido ao longo dos tempos uma disciplina
considerada complexa, tal como muitos referem “difícil” e os seus resultados em provas e exames
têm sido bastante fracos. A Matemática tem sido ao longo dos tempos uma ciência intricada e em
muitos alunos tem fomentado o desinteresse e a apatia perante as suas potencialidades.
A Teoria dos Conceitos Nucleares tem sido alvo de diversos prémios de reconhecimento e
tem originado inúmeros estudos científicos, como é o caso de teses de doutoramento. Esta teoria
tem métodos e técnicas próprias de trabalho, assim como termos que lhe permitem explicar os
resultados das investigações.
Com este nosso estudo pretendemos aportar melhorias nesse campo, pois pretendamos
criar uma aula diferente regida pelas ideias da TNC, trata-se de uma investigação e como tal tem por
base uma enorme vontade de obter melhorias de ser produtivo e de conduzir à descoberta de mais
uma “ferramenta cognitiva” para os docentes.
A aula TNC, tal como já referimos em 7.7.3. diferencia-se da aula USUAL logo no ponto de
partida e no enfoque. A aula USUAL centra-se na Ciência, partindo dos conceitos da mesma,
enquanto que a aula TNC parte da estrutura cognitiva do aluno, sendo ela o seu ponto de partida.
Com esta nova conceção todo o processo de planificação e o próprio decorrer da aula é alterado e
indo de encontro da nova ideologia que nos regemos.
Os objetivos desta nova aula não são determinados diretamente pelo programa, mas são
incluem objetivos operativos e expressivos, no sentido de Eisner(1969), servindo de guia da ação.
A aula TNC tem uma sequência de ensino diferente, sendo que não parte dos conteúdos, mas
a sua elaboração gera-se a partir dos conceitos nucleares que são considerados na rede de
referência. Estes conceitos nucleares, não são necessariamente os conceitos mais genéricos,
podendo até ser exemplos, ou conceitos que o aluno associa aos conceitos mais gerais ou meras
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relações que estabelece entre os conceitos. A elaboração desta unidade didática o professor centrase na rede de referência e é ela que dita os “caminhos” a percorrer. O professor terá de fazer um
trabalho anterior à lecionação dos conteúdos, pois terá de estudar as estruturas cognitivas dos
alunos e, deste modo, promover atividades para que as aproximem da rede de referência. Podemos
afirmar que uma aula USUAL segue a sequência ditada pela Ciência, enquanto que uma aula TNC,
embora englobe os conteúdos da Ciência, é ditada pela estrutura cognitiva dos alunos.
Partindo-se da identificação dos conceitos nucleares e das relações na rede conceptual
básica procede-se a uma série de tarefas que visam reforçar, tanto a permanência dos conceitos
nucleares, como das próprias relações na rede cognitiva do aluno. É importante referir que o facto de
se partir dos conceitos nucleares não se descuida os conteúdos programáticos, sendo que no
“percorrer” da rede de referência são abordados todos os conteúdos estipulados pelo currículo.
O programa GOLUCA é uma excelente ferramenta, para a obtenção das redes Associativas
Pathfinder, que os alunos possuem do conteúdo abordado. O desenho dessas redes permite estudar
a proximidade das mesmas à rede de referência e, deste modo, reforçar relações e conceitos, de
forma que esse desenho se aproxime dessa rede.
A circunferência e os ângulos são conteúdos, embora já tenham sido feitos muitos estudos
científicos, os alunos continuam a revelar dificuldade na sua compreensão e aplicação, sendo que
sobre eles ainda há muito por descobrir. Será, na nossa opinião, bastante interessante investigar
onde se situam as diversas lacunas nestes conteúdos, tentar perceber o porquê de tão maus
resultados e, em simultâneo, tentar melhorá-los. Este será um enorme desafio que pretendemos
travar ao elaborar esta unidade didática.
Esta planificação está dirigida aos alunos do 9.ºano de escolaridade do ensino básico. Nesta
unidade didática visa-se que o docente recorra bastante ao debate de ideias, à discussão em grande
grupo, mais do que transmitir um conteúdo pretende-se criar um fio condutor entre as ideias préexistentes, as vivências do aluno e os novos conhecimentos apreendidos.
Vivemos numa época de rápidos desenvolvimentos e constantes mudanças que se refletem
na vida das escolas e, por conseguinte, estas devem ter em conta as transformações sociais, culturais
e tecnológicas.
7.8.2.2. Finalidades
A implementação de uma aula baseada nas ideias de TNC visa investigar as possíveis
melhorias no ensino que podem aportar essas mesmas ideias. Esta planificação está dirigida a alunos
do 9.ºano de escolaridade do ensino básico vigente em Portugal.
Esta planificação tem como objetivo a aplicação de um método de ensino distinto do usual
em Portugal, por forma a tentar melhorar os resultados e o gosto pela Matemática. É importante
conhecer os conceitos que o aluno possui, numa fase inicial e, as relações que estabeleceu entre
eles. Serão introduzidos novos conceitos e novas relações entre eles e, numa fase posterior, será
analisado novamente o que o aluno apreendeu, como compreendeu e como retém esses mesmos
conceitos no seu “poço cultural”.
Pretende-se a elaboração de uma aula inovadora no método de ensino, que assume uma
sequência diferente de ensino e toma como ponto de partida a estrutura cognitiva dos alunos. Tal
como já foi dito, pretende-se identificar as estruturas mentais iniciais nos alunos e identificar as
influências de uma aula baseada nas ideias de TNC nessas mesmas estruturas. Por outro lado, tem-se
como objetivo analisar se uma aula baseada em TNC implica que as estruturas iniciais dos alunos
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tendem a aproximar-se da rede de referência e, simultaneamente recorrer a uma prova de avaliação
de conhecimentos verificar em se existem melhorias nos resultados.
Pretendemos aproximar as estruturas cognitivas dos alunos da rede de referência elaborada
(capítulo 8) e, deste modo, ceder aos alunos ferramentas cognitivas que o tornem agir e perspicaz na
resolução de tarefas no âmbito da Geometria.
7.8.2.3. Competências
Tal como numa planificação habitual esta nova modalidade tem como principal objetivo a
melhoria dos resultados escolares dos alunos. Pretende-se fornecer ao aluno ferramentas que lhe
permitam manifestar uma boa destreza dos conteúdos científicos implicados, para tal efetuaremos
uma listagem das principais competências que um aluno deve deter com estas aulas:
• Identificar os conceitos base que os alunos possuem no início da unidade.
• Compreender as relações que possuem os conceitos iniciais.
• Identificar a rede de conceitos que possui o professor, evidenciando as relações entre os
conceitos.
• Reforçar relações existentes entre conceitos por forma a aproximar a rede conceptual do aluno à
do professor.
• Desenvolver aptidão para visualizar e descrever propriedades e relações geométricas, através da
análise e comparação de figuras, para fazer conjeturas e justificar os seus raciocínios
• Estabelecer relações entre arcos, cordas, tangentes e raios recorrendo às simetrias da
circunferência.
• A aptidão para resolver problemas geométricos
• A tendência para procurar invariantes em figuras geométricas e para utilizar modelos geométricos
na resolução de problemas reais.
7.8.2.4. Conteúdos implicados
Este estudo está dirigido a alunos do 9.º ano de escolaridade e está integrado no capítulo intitulado
Circunferências, polígonos e Rotações. Como conteúdos específicos serão abordados os seguintes
tópicos:
• Ângulo ao centro e arcos correspondentes
• Ângulo inscrito num arco de circunferência
7.8.2.5. Recursos
Hoje em dia o professor e os alunos possuem um leque variado de recursos para utilizar na
sala de aula. Já não existe apenas o manual e o conhecimento que o professor transmite, mas
também uma diversidade de possibilidades que o aluno pode ir consultar e procurar esclarecer e
compreender, bem como aprofundar o próprio conhecimento.
A Internet é uma ferramenta muito utilizada pelos alunos, cedendo recursos interativos e
diversas abordagens do mesmo conteúdo. As Escolas hoje em dia estão munidas de inúmeros
recursos, desde quadro interativo, manuais interativos, software didáticos, calculadoras, entre
outros.
O manual escolar também constitui uma ferramenta de apoio ao estudo muito importante,
pois fornece ao aluno um compêndio de conhecimentos e informações, apresentados de um modo
organizado e resumido, fazendo recurso a uma linguagem cientificamente correta e, no qual, o aluno
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pode praticar a aplicação dos conhecimentos abordados. Na nossa investigação para evitar a
utilização de diversos manuais escolares foi pedido aos docentes envolvidos para não fazerem
recurso ao manual adotado e deste modo, criar igualdade de recursos nas escolas envolvidas na
investigação.
Foi elaborado um guião da aula (anexo I) e elaboradas fichas de trabalho que
complementavam e consolidavam a sequência de ensino (anexo IV). Foi ainda elaborado um
conjunto de atividades que denominámos “Para praticar” (anexo V) que permitiam ao aluno testar,
consolidar e melhorar os seus conhecimentos sobre o tema. Note-se que neste conjunto de
atividades estavam englobadas também todas as atividades propostas na aula USUAL.
O programa GOLUCA também constitui uma ferramenta, pois permite perceber as relações
que o aluno estabelece entre os conceitos e simultaneamente efetuar uma análise da coerência,
complexidade e proximidade com a rede de referência. Permite ao professor e ao aluno uma visão
do seu estado cognitivo relativamente ao tema e facilita a intervenção por parte do professor na
“melhoria” da estrutura cognitiva do aluno.
Deste modo, faremos recursos a fichas de trabalho que terão como principal objetivo
promover a aquisição de determinados conceitos e, simultaneamente, consolidar e fortalecer
relações que se estabelecem entre os conceitos.
Para além disto, selecionou-se um conjunto de exercícios, problemas, e atividades as quais
denominámos de “para praticar” com o objetivo de ceder ao aluno mais diversidade de tarefas onde
pudesse aplicar, consolidar e testar os seus conhecimentos. Estas tarefas de igual modo ao referido
no tópico 7.8.1.5. Pretendemos ter as mesmas condições nas diversas escolas sendo retiradas de
diversos manuais escolares e contêm todas as atividades da aula USUAL. Note-se que em foi pedido
aos docentes para não utilizarem os manuais escolares adotado em cada escola, mas para utilizar o
material elaborado para esta investigação.
7.8.2.6. Avaliação
Na unidade didática TNC conservamos a avaliação de competências mediante a aplicação da
mesma prova escrita da aula USUAL, por outro lado, obtemos informações sobre as alterações
ocorridas nas estruturas cognitivas dos alunos, mediante a obtenção e análise das redes dos alunos
recorrendo ao programa GOLUCA.
A avaliação será efetuada de um modo diversificado numa primeira fase os alunos serão
sujeitos a um pretest GOLUCA e a um teste de conhecimentos, denominada ficha de avaliação
diagnóstico (anexo VI).
O teste GOLUCA permitirá conhecer as relações que o aluno estabelece entre os conceitos,
bem como lacunas que possam existir da lecionação dos conteúdos. Deste modo, conhece-se a
organização conceptual do aluno e as relações que este estabelece entre os conceitos.
Após a lecionação dos conteúdos, os alunos serão avaliados novamente por um postest
GOLUCA e por um teste final de conhecimentos (ficha de avaliação final, anexo VII). Deste modo,
perceber-se-á não só a compreensão e capacidade de aplicação dos conteúdos, como também a
representação cognitiva que o aluno possui internamente, através das redes Associativas Pathfinder.
Os alunos para além destas provas estarão sujeitos a uma avaliação contínua por parte do
docente, em ambiente de sala de aula.
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De igual modo, a uma unidade USUAL, considera-se que a avaliação dos alunos possui um
papel muito importante no processo de ensino/aprendizagem, pois é através dela que se consegue
testar o grau de aprendizagem e, simultaneamente, encontrar as diretrizes para melhorar o próprio
processo.
Nesta unidade didática a avaliação das aprendizagens dos alunos decorrerá também em dois
momentos: Inicial e final. Todavia a avaliação inicial e final não se limitará a testar a aplicação dos
conhecimentos por parte dos alunos, mas preocupar-se-á simultaneamente com a estrutura
cognitiva dos mesmos, que será testada recorrendo ao programa GOLUCA.
Inicial
Tem lugar no início da Unidade Didática, é através dela que o professor consegue identificar
lacunas e consegue perceber as noções iniciais que os alunos detêm sobre os pré-requisitos. Os
conhecimentos prévios que os alunos devem ter devem estar consolidados e através desta avaliação
inicial, não só introduz a Unidade como consegue detetar pequenas incoerências que os alunos
possam possuir.
Realizamos uma ficha de avaliação diagnóstica (anexo VI) com atividades simples, segundo a
nossa opinião testa domínio dos conceitos prévios pelo aluno, antes da implementação da unidade
didática.
Aliada a esta avaliação, segue-se a realização de um pretest GOLUCA, nele os alunos
estabelecem relações entre os conceitos. Este teste permite perceber a compreensão e a
consolidação que existe dos pré-requisitos e, simultaneamente serve de base à elaboração de
materiais didáticos que vão de encontro às necessidades individuais de cada aluno. Ao se conhecer
as relações erróneas e as que devem ser reforçadas na estrutura cognitiva de um aluno possibilita a
construção ou a utilização de materiais/ tarefas que promovam melhorias na estrutura cognitiva do
aluno.
Final
Numa unidade didática TNC, não se está apenas preocupado com a avaliação do domínio dos
conceitos, capacidade de interligação e articulação dos mesmos por parte dos alunos, mas
simultaneamente, com a evolução das suas estruturas cognitivas na proximidade à rede de
referência. Nesta avaliação realizamos um teste escrito de conhecimentos (ficha de avaliação final) e
um postest GOLUCA.
7.8.2.7. Temporização
A temporização desta unidade didática está dependente de diversos fatores, não é uma
programação estática, uma vez que depende do ritmo e das características específicas de cada
grupo. Trata-se apenas de uma planificação, sujeita a mudanças, pois, tal como já referimos, cada
turma possui características específicas e o docente tem de adaptar estratégias adequadas, o que
por vezes provoca um desfasamento no cumprimento da planificação anual. Por outro lado, o
docente tem flexibilidade por alterar a ordem de lecionação das unidades didáticas o que pode
alterar a data prevista para a realização da nossa previsão.
Esta unidade didática teve lugar no 2.º período letivo e com uma duração aproximada de 15
aulas (blocos de 45 minutos).
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PARTE IV - A EXPERIÊNCIA REALIZADA
CAPÍTULO 8. OBTENÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIA (RED-R)
8.1. Introdução
Para o nosso estudo, tal como fizemos alusão no tópico 7.6, foi fundamental a
obtenção de uma rede de referência. A nossa investigação focou-se no tema “Circunferência,
ângulo ao centro e ângulo inscrito” e para a elaboração da unidade TNC foi necessário
encontrar a rede de referência que caracteriza os conceitos e as ligações estabelecidas entre
eles neste tema. Por outro lado, pretendemos testá-la e verificar se modificando a estrutura
cognitiva do aluno por forma a se aproximar da rede de referência se obtém melhores
resultados escolares, indo desde modo de encontro às hipóteses formuladas na secção 1.3.3.
A nossa investigação, à lupa da Teoria dos Conceitos Nucleares e através de técnicas
próprias que passaremos a descrever, foi possível encontrar a rede de referência que serviu de
base a este estudo. Numa fase inicial identificámos os conceitos mais relevantes, bem como as
associações mais frequentes e ligações que considerámos erróneas ou que mais importantes
existirem.
A elaboração de uma rede de referência requer por parte do investigador uma especial
atenção, pois é por assim dizer o pilar de toda a nossa investigação. A elaboração da unidade
didática baseada na Teoria dos Conceitos Nucleares só é possível após a obtenção dessa rede,
pois a sua elaboração é feita em função da rede de referência obtida. A rede de referência é
crucial, pois dinamiza e orienta toda a elaboração ou seleção de materiais, metodologias e o
próprio desenvolvimento da unidade didática.
Passemos agora a descrever todo o processo para obtenção da rede de referência da
nossa investigação.
8.2. Caracterização dos elementos para a obtenção da rede de referência
8.2.1. Amostra para obtenção de RED-R
Para a obtenção da rede de referência realizámos um estudo pioneiro com 76 alunos
de uma mesma escola. Todos frequentavam o 9.º ano de escolaridade e as suas idades
oscilavam entre os catorze e os dezasseis anos. A escola foi selecionada por reunir todas
condições necessárias para a investigação, nomeadamente, possuía um número considerável
de alunos a frequentar o 9.ºano, os docentes envolvidos, tal como a direção da escola
prontificaram-se em colaborar no estudo e estava situada no Alto Alentejo, região que
decorreria a investigação.
Neste primeiro contato com os alunos fizemos a primeira abordagem com rede
Associativas Pathfinder (teste GOLUCA), que se encontra descrito no ponto 5.9. A sua
realização foi fundamental para a nossa investigação, pois ajudou-nos a identificar algumas
falhas dos materiais que construímos e algumas incoerências que tentámos corrigir
posteriormente.
Este grupo de alunos foi sujeito a um pretest GOLUCA e a um teste diagnóstico
antecedendo a lecionação dos conteúdos didáticos a que a nossa investigação diz respeito. Do
mesmo modo, realizaram um postest GOLUCA e um teste final de conhecimentos. Foram
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elaborados materiais de apoio teórico prático para as aulas. O trabalho foi bem recebido pelos
alunos e pelos professores que se mostraram bastante prestáveis.
Foram ainda entrevistados cinco alunos do 10.ºano de escolaridade, que tinham tido a
lecionação dos conteúdos no ano letivo anterior.
Para além disso, realizaram-se também entrevistas a quatro professores de
matemática, cujo único critério de seleção foi terem experiência na lecionação do 9.ºano de
escolaridade.
8.2.2. Obtenção da lista de términos do teste GOLUCA
Numa primeira fase tratou-se de selecionar quais, eram os conceitos que
considerámos mais importantes, que estavam relacionados com os conteúdos envolvidos
neste estudo e, que simultaneamente, quais fariam parte da rede conceptual do aluno.
A seleção destes conceitos detém um papel fundamental, pois é através dela que se
procede ao estabelecimento de relações mediante o programa GOLUCA e se estuda a
estrutura cognitiva dos alunos.
Tal como se refere Casas (2002) estes conceitos “recordemos, devemos entendê-los no
sentido das imagens evocadas dos conceitos as que se referiam Tall e Vinner (1981).
Para a obtenção dos conceitos envolvidos no nosso estudo, recorremos:
-Bibliografia científica referente ao tema
-Prática docente
-Manuais escolares
-Entrevistas a alunos
Este estudo pioneiro permitiu a obtenção de uma rede conceptual que serviu de base do
nosso estudo. Esta rede conceptual inicial permitiu-nos obter posteriormente a rede que
denominamos de rede de referência. Tal como já referimos nos capítulos anteriores,
nomeadamente no item 7.6 no desenho da investigação, é a partir da rede de referência que
se processa toda a elaboração da unidade didática baseada nas ideias da Teoria dos Conceitos
Nucleares.
8.2.3. Antecedentes sobre el tema da rede de referência
Muitos são os trabalhos desenvolvidos no campo da inteligência artificial, poderíamos
citar imensos, mas é no seio da Teoria de Conceitos Nucleares que surge o termo de rede de
referência (Casas, 2002; Casas y Luengo, 2004b, Hidalgo, 2007; Arias, J, 2007).
O primeiro trabalho de fundo a empregar a técnica de Redes Associativas Pathfinder
correspondeu à tese de doutoramento de Casas (2002), denominada “El estudio de la
estructura cognitiva de alumnos através de Redes Asociativas Pathfinder. Aplicaciones y
posibilidades en Geometria”, que estudou a sua aplicação à análise da evolução do conceito de
ângulo. Foi desenvolvido a partir de uma amostra aleatória de 458 alunos desde o 1º Ciclo do
Ensino Básico ao Ensino Secundário. Utilizando técnicas paramétricas e não paramétricas
estuda as representações da estrutura cognitiva obtidas experimentalmente. Os resultados
mostram que, conforme avança a idade, os alunos organizam o seu conhecimento de uma
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forma cada vez mais simples em torno de alguns conceitos nucleares, mas que não são nem os
mais gerais nem os mais abstratos.
Este trabalho, sobre a orientação do professor Ricardo Luengo (Casas y Luengo, 2002,
2004a, 2004b) deu origem à Teoria dos Conceitos Nucleares (TCN) atrás desenvolvida no
capítulo 5. Como repercussões deste trabalho para a prática educativa, Casas (2002) destaca a
possibilidade d o processo de ensino e aprendizagem se organizar em torno aos conceitos mais
importantes identificados. Como conclusões para a investigação, destaca as possibilidades da
metodologia empregada que, como acabamos de constatar, também se pode aplicar a muitas
outras áreas de conhecimento.
Surge deste modo a ideia de elaborar uma rede de referência que serviu de base a
todo o nosso estudo.
8.2.3.1. Prática docente
Os docentes são eles que transmitem o conhecimento aos alunos, recorrendo a
exemplos e abordagens que no seu entender complementam os manuais escolares e
fomentam uma melhor aprendizagem.
Através da sua prática letiva seria importante identificar quais os conceitos que são
frequentemente utilizados, bem como recursos associados que são associados ao tema. Um
professor detém um papel primordial na aprendizagem dos alunos, sendo que os seus
exemplos tornam-se bastante significativos para os alunos e por vezes são eles que perduram.
Os alunos ao serem questionados sobre os conceitos recorrem frequentemente aos exemplos
que o professor utilizou para explicá-los, fazendo assim “parte” da imagem que têm associada
aos conceitos.
Muitos estudos têm sido feitos ao longo dos tempos sobre o conhecimento
profissional de um docente. Descobrir em que consiste um bom conhecimento profissional e
contribuir no seu desenvolvimento tem sido um tema que tem suscitado grandes trabalhos de
investigação. É de referir, Shulman (1986), pois foi um dos autores que desenvolveu projetos
de pesquisa, neste âmbito com a finalidade de descrever e conceptualizar o conhecimento
profissional de um docente. Segundo este autor (Shulman, 1986) quando um professor planeia
as suas aulas e ensina, recorre a sete dimensões:
- conhecimento das matérias de ensino;
- conhecimento pedagógico geral;
- conhecimento curricular;
- conhecimento dos alunos;
- conhecimento das finalidades educativas;
- conhecimento de outros conteúdos
-conhecimento pedagógico do conteúdo.
Esta última dimensão tem um especial relevo na nossa investigação, pois o
conhecimento pedagógico de conteúdo trata-se de um tipo de conhecimento único para o
ensino. Este tipo de conhecimento "representa uma fusão entre o conteúdo e a pedagogia e
traduz uma compreensão sobre o modo de organizar tópicos particulares, problemas e
questões que sejam, simultaneamente, adaptados à diversidade de interesses e capacidades
dos alunos" (Shulman, 1986, p. 8).
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Um professor é ele um dos principais responsáveis pelo sucesso das aprendizagens do
aluno, este tem através da sua prática profissional a sensibilidade e a competência de adequar
exemplos, tarefas e materiais que conduzem e facilitam as aprendizagens. Estes exemplos,
como já referimos anteriormente, tornam-se em muitos alunos significativos e perduram com
o passar do tempo, aliados à compreensão do conteúdo.
As entrevistas realizadas aos docentes tiveram como único critério: o docente já ter
lecionado o nono ano de escolaridade. Uma vez que, é nesse ano letivo que são abordados os
conteúdos em que se centra a nossa investigação. Para tal, foram entrevistados docentes
bastante experientes (14 ou 6 anos de experiência), docentes pouco experientes (um e três
anos de experiência), destes docentes que se encontravam a lecionar os conteúdos nesse ano
letivo e docentes que, embora atualmente não se encontrem a lecionar esse ano de
escolaridade já o fizeram anteriormente.
Todos os docentes entrevistados eram do sexo feminino, com licenciatura em
Matemática via ensino, à exceção de um que possui licenciatura em Matemática Aplicada. A
sua seleção dos docentes foi meramente aleatória e circunstancial, apenas dependeu da
disponibilidade dos mesmos para a realização da própria entrevista e é de referir que todas as
docentes se encontravam a lecionar em escolas distintas do Alto Alentejo, região onde
decorreu a investigação. Estes docentes pelo facto de lecionarem no Alto Alentejo detinham
um conhecimento alargado das características específicas intrínsecas à região.
Numa primeira abordagem foi elaborado um guião de entrevista (descrito na secção
7.7.4.2.) visando a obtenção dos conceitos que são considerados mais importantes neste
conteúdos, bem como identificar quais os exemplos que são mais frequentemente utilizados,
quer por alunos, quer por professores e, simultaneamente, identificar dificuldades e erros
frequentemente testados nos alunos. Este guião de entrevista incidiu sobretudo na
identificação dos conceitos prévios à lecionação dos conteúdos e os que eram considerados
cruciais no tema em questão.
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Apresentamos um quadro síntese das respostas obtidas pelos docentes:
0bjectivos
Professor A
Professor B
Professor C
Experiência com
9.ºano
Conceitos base iniciais

14 anos

Círculo
Circunferência
Arco
Ângulo

Professor D

6 anos

3 anos

Circunferência
Elementos que
constituem a
circunferência
(diâmetro;
corda; raio)
Circulo
Ângulo
Pegar em
exemplos do
dia-a-dia.
Visualização dos
conceitos
Explorar os
conceitos
existentes.
Ângulo ao
centro e ângulo
inscrito
Circunferência;
ângulo; raio,
diâmetro.

Ângulo
Circunferência
Arco

Ângulo
Corda
Raio
Diâmetro
Circunferência
Círculo
Arco

Software
dinâmico

Realização de
fichas de
trabalho

Ângulo ao
centro e
ângulo inscrito

Ângulo ao
centro e
ângulo inscrito

Estratégias de ensino

Software dinâmico

Conceitos novos e
ligações

Ângulo ao centro e
ângulo inscrito

Lista de conceitos

Circunferência, arco,
ângulo, centro,

Autonomia/destreza
Erros frequentes

Alguma
Bola de futebol,
confusão circunferência
e círculo (conceitos)

Pouca
Bolas; relações
ângulos
inscritos /ao
centro

Exemplos

Bússolas; relógio

Fatia de bolo,
fatia de queijo
(ângulo)

1 ano

Ângulo ao
centro e
ângulo inscrito

Ângulo; corda;
raio; diâmetro;
ângulo ao
centro; ângulo
inscrito.
Boa
Pouca
Falta de
Relações
ligação ao real. ângulos
inscritos /ao
centro; cordas
e raios.
Roda da
Roda da
bicicleta
bicicleta; fatia
de queijo
Luz de um
farol

Tabela 8.1- Síntese das respostas dos professores nas entrevistas

8.2.3.1.1. Análise das entrevistas aos docentes
Após uma análise cuidada das entrevistas realizadas às diversas docentes, procedeu-se a
uma análise cuidada das mesmas. Achámos importante fazer uma análise individual de cada
entrevista, realçando-se os pontos mais relevantes de cada uma delas. Estas entrevistas
tiveram, na nossa opinião, um papel fundamental neste estudo, pois contribuíram para a
identificação da rede conceptual.
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 Análise da entrevista ao docente A
A entrevista foi realizada a uma professora experiente, que já lecionava o 9.º ano de
escolaridade há cerca de catorze anos consecutivos. Revela uma enorme perceção dos
problemas que os alunos se deparam. Dos professores entrevistados esta foi a que possuía
uma maior experiência com este nível de ensino.
Pedimos numa parte inicial que realizasse uma introspeção sobre a aprendizagem dos
alunos. A professora teria de realizar o exercício de imaginar a cabeça de um aluno “vazia” e,
posteriormente, selecionar os conceitos que deveria colocar no seu interior, por forma a
possibilitar uma boa base de sustentação para a construção do conhecimento. Estes conceitos
constituem os “alicerces” para uma aprendizagem eficiente.
Entrevistador: “Então centremo-nos no capítulo de circunferências polígonos e
rotações, na primeira parte quando se estuda os antes de iniciarem o capítulo? Ou
seja, se nós tivéssemos a cabeça em branco do aluno, o que era importantíssimo eles
lá terem?”
Professor A: “Primeiro distinguir circunferência de círculo, porque chegam ao
nono ano e muito confusos. Há muitos que não sabem distinguir uma circunferência
de um círculo. Depois a noção de arco e de ângulo. Porque muitos alunos chegam a o
nono ano a pensar que ângulo é aquele bocadinho que a gente põe ali entre dois
segmentos de recta. E são..polígono..e penso que chega”.
Esta forma de abordar a questão requer que a professora categorize, segundo a sua
opinião, os conceitos-chave, que são necessários existirem e que os alunos devem possuir de
modo claro.
Um professor deve ter cuidado na forma que tenta transmitir o conhecimento. Se se
limitar a impor conhecimentos novos e não analisa as lacunas existentes nos pré-requisitos,
corre o risco de permitir uma aprendizagem errado ou simplesmente de impedir que ocorra
aprendizagem.
Esta abordagem permite que o professor reflita a sua prática e perceba se está a agir
de modo correto. Ao perceber quais os conceitos essenciais que o aluno deve possuir numa
fase inicial, permite que o professor crie atividade e que explorem a consistência a e clareza
desses mesmos conceitos no aluno e, deste modo, arranjar ferramentas que permitam a sua
consolidação.
É curioso que os alunos manifestam dificuldades de compreensão e de aquisição de
conceitos simples e, é com a experiência letiva que se detetam essas mesmas lacunas. Tal
como refere a docente entrevistada:
Professora A: “Primeiro distinguir circunferência de círculo, porque chegam ao nono
ano e muito confusos. Há muitos que não sabem distinguir uma circunferência de um
círculo. (…) muitos alunos chegam a o nono ano a pensar que ângulo é aquele
bocadinho que a gente põe ali entre dois segmentos de reta”
Entrevistador: “Ok. E qual será o primeiro contacto que os alunos têm com os
conceitos abordados? Ao longo da sua vida que ideias eles concebem? Que tipo de
analogias eles fazem? Que tipo de contacto eles têm com isto?”
Professora A: “Eu penso que eles entram para a escola e eles já falam em
circunferências e círculos e depois nos dia a dia nós deparamo-nos…”

168

CAPÍTULO 8. Obtenção da rede de Referência (RED-R)

Entrevistador: “Ao que é que eles costumam associar?”

(…)

(…)

Professora A: “Ah, bolas de futebol, por exemplo, as circunferências e os círculos, daí
depois a grande confusão. Estamos a duas dimensões e eles estão com a bola de
futebol. Estão sempre, a circunferência é uma bola de futebol, já estamos a três
dimensões, portanto logo aí caímos em erro. Arcos não os vejo associar grande coisa,
nem ângulo.”
Professora A: “Circunferência baralham com círculo, acham que é aquela linha e tudo o
que lá está dentro. Ângulo é aquela coisinha que está ali, que nós representamos entre
duas semi-rectas que têm a mesma origem, é aquele espaço. Eles não entendem que é
aquela porção de espaço e que é toda aquela amplitude que está ali.”
Professora A: um dos erros que eles fazem, também, é definir o centro da
circunferência como sendo um ponto da circunferência. É a linha e aquele ponto. Há
muito alunos que nos chegam com o erro grave de dizer que o centro da
circunferência é um ponto da circunferência.

Nesta entrevista a professora indica dois tipos de erros que, na sua opinião, são
bastante frequentes nos alunos, por um lado, a dificuldade de distinguir círculo de
circunferência e, por outro, pensar que o centro da circunferência faz parte da mesma. No que
diz respeito ao círculo e a circunferência, para além de não os conseguirem identificar ainda os
confundem com bolas, ou seja, transformam-nos em objetos tridimensionais. São dificuldades
que condicionam as aprendizagens subsequentes e que podem conduzir à incompreensão de
conceitos. Tal como refere a professora: ”Circunferência baralham com círculo, acham que é
aquela linha e tudo o que lá está dentro”, “Estão sempre, a circunferência é uma bola de
futebol”.
É importante que os exemplos utilizados sejam familiares ao aluno e, para que a
aprendizagem se tornem mais significativa e que os mesmos reforcem de forma correta as
relações entre eles.
Professora A: “Utilizo muito os relógios, porque como temos relógios de vários
tamanhos e utilizo as horas e eles dividem a circunferência em partes iguais e o três
está sempre no mesmo sítio, apesar de dos mostradores do relógio, num sítio ser
maior que em outro.”
O relógio é um instrumento que é familiar ao aluno e este permite a explicação de
diversos conceitos e a sua visualização torna-se mais acessível ao aluno. As definições de
ângulo, de amplitude, entre outras, são deste modo de mais fácil exploração e, por vezes,
torna-a significativa. Tal como a docente entrevistada refere, os conceitos de ângulo e de arco
são difíceis para o aluno, estes mostram dificuldade em lhe associar coisas do quotidiano.
Professora A: “A definição. Se eles não souberem definir não compreendem. Se eles
souberem definir e perceber o que estão a definir, compreendem. Portanto, acho que
uma está ligada à outra.”
É curiosa a análise que a professora faz, ela defende que para que um aluno possa
definir corretamente um conceito, requer que este o tenha compreendido na íntegra e que o
veja como um todo.
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Entrevistador: “E como explicaria o facto de alguns conceitos serem temporários e
outros permanecerem ao longo do tempo?”
Professora A: “Eu acho que discordo que os conceitos permanecerem ao longo do
tempo. Para mim a Matemática constrói-se, nas faixas etárias dos alunos. Portanto,
não há definições absolutas, as definições vão-se construindo.”
Tentámos perceber o que na opinião da docente constituíam conceitos temporários,
mas a sua opinião não foi de encontro às nossas expectativas e, surpreendem-nos defendendo
que os conceitos simplesmente se vão alterando com o tempo, eles permanecem e
transformam-se com o avançar dos conhecimentos.
 Análise da entrevista ao docente B
A professora entrevistada possui, também, uma vasta experiência com o ano de
escolaridade abordado, pois tal como ela refere “seis anos, sete anos, normalmente todos os
anos tenho, por isso talvez seja por ai, poucos foram os anos que eu não tive”.
Tal como em entrevistas anteriores tentou-se perceber quais os conceitos que
constituem a base do conhecimento desta parte da matéria. A professora entrevistada
apontou como conceitos “por causa da parte da circunferência é necessário que tenham noção
dos elementos que constituem uma circunferência, a parte do diâmetro, o raio, o que é
mesmo uma circunferência, o que é um círculo”. De modo análogo, devem ter presentes
“quando se refere à parte dos ângulos dos ângulos inscritos, dos ângulos ao centro, convém
que tenham as noções básicas”.
Os alunos frequentemente efetuam associações erradas com estes conceitos, tal como
refere a professora entrevistada:

(…)

Professora B: “das circunferências eles utilizam muito a noção que uma circunferência
tem a ver com bolas, coisa que eu ponho sempre de parte, porque as bolas
consideram-se mais que sejam relacionadas com as esferas do que propriamente com
a circunferência” e ângulo normalmente associam a “fatia de queijo”.
Professora B: “Eles fazem muita confusão entre ângulo ao centro e o ângulo inscrito,
isso é uma coisa que é notória. E depois também fazem muita confusão entre
diâmetros e raio.” Apesar de serem noções básicas, os alunos frequentemente os
confundem, tantos os conceitos e si como as relações entre eles.”

Quando a questionada sobre exemplos que frequentemente utiliza:

(…)
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Professora B: “lembro-me sempre de um bolo, já que é uma coisas que eles gostam
(…)que normalmente são mais para o aspeto de redondo(…)depois explico-lhes, se
retirasse aquela porção(…)eles têm muitos a noção que retirando fatias são os tais
ângulos”.
Professora B: “eu ponho-lhes muito a ideia quando nós queremos fazer uma
circunferência que, nós fazemo-la como se fosse um jardim em que nós desenhamos
um jardim seja a forma de circunferência logicamente e que como é que eles
desenham, entretanto explico muitas vezes explico que é se nós colocássemos uma
estaca num centro num ponto qualquer e depois com uma linha fizéssemos essa dita
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circunferência e eles começa-se a aperceber que a linha e o interior dessa linha já têm
nomes específicos que é circunferência e o círculo. Agora isto depois… isto
transportado depois transportado para a realidade eles têm um bocado mais de
dificuldade, porque não se observa muito bem tudo o que normalmente eles o que
eles costumam associar é a parte com volume e isso já se torna mais complicado.”
É notório que a docente recorre frequentemente a exemplos do dia-a-dia, tenta
relacionar os conceitos com objetos, ou situações, que são familiares ao aluno, reforçando a
visualização/ presença dos mesmos nos exemplos. Pensamos que este tipo de ensino torna
mais significativa a aprendizagem e ajuda na compreensão dos conceitos.
Tentámos perceber quais as associações que os alunos estabelecem mais
frequentemente para cada conceito na opinião da docente:
Entrevistador: “ E assim mesmo nestes conceitos que falámos que eram básicos, de
ângulo, de raio, ângulo o que é que mesmo assim na sua opinião eles associam, por
exemplo a ângulo?”

(…)

Professora B: “Eles associam normalmente o ângulo a um pedaço de plano uma..uma…
uma …tipo uma fatia de bolo, uma fatia de um queijo…é normalmente o que associam
quando explicam uma noção de ângulo…depois logicamente à medida que nós, que
nos vamos apercebendo da própria definição..eles ai começam a ver que de facto
ângulo é uma porção de plano, sim senhor, mas tem uma amplitude”.
Professora B: “a definição que deles de ângulo era..dizer que existia uma porção entre
duas retas e essas duas retas, depois, tinham lá a tal porçãozinha que era medida
através do transferidor. Eles não tinham muito bem a noção do que era uma
amplitude, do que era um ângulo a nível de valor e de uma medida qualquer, muitas
vezes até associavam a centímetros e, pronto, e a partir do momento que eles têm a
noção só do que é ..pegamos um bocado nessa informação e então explicamos, tipo,
qual é a diferença entre uma reta e uma semirreta e qual é a diferença ser medido
com centímetro, e ser medido com as unidades de comprimento, ou ser medido com
os ângulos. E para eles a informação é só olhar para o desenho, olhar para o que eles
têm mais ou menos simulado do que é um ângulo e dizer que é uma porção entre duas
retas. No início mesmo a definição que eles têm é essa.”

É curioso observar que a definição que os alunos, segundo a docente, têm de ângulo é
“uma porção entre duas retas e essas duas retas, depois, tinham lá a tal porçãozinha que era
medida através do transferidor”. Segundo a professora, “não tinham muito bem a noção do
que era uma amplitude, do que era um ângulo a nível de valor e de uma medida qualquer,
muitas vezes até associavam a centímetros”.
A docente é da opinião que os alunos devem possuir os conceitos consolidados e
corretos e evitar que efetuem confusões, as noções básicas de anos anteriores constituem um
requisito essencial na formulação correta dos conceitos.
É importante utilizar exemplos que elucidem os conceitos abordados. Por vezes, é
curioso observar como os alunos memorizam mais facilmente os exemplos, do que as próprias
definições. Por vezes ao questionar os alunos sobre os conceitos rapidamente enunciam os
exemplos que lhes foram cedidos, e a definição formal nem sempre é tão facilmente
apreendida.
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 Análise da entrevista ao docente C
A entrevista foi realizada a uma professora experiente no ensino, embora o ano de
escolaridade em causa, somente o tenha lecionado três anos. Esta entrevista foi de grande
importância, pois ajudou a perceber as associações que são mais usuais serem realizadas pelos
alunos.
Tentámos perceber numa fase inicial os conceitos que na opinião da professora são
considerados essenciais para a construção do conhecimento, desta parte da matéria, a qual
identificou claramente dois conceitos, o conceito de ângulo e de arco de circunferência, de
ângulo ao centro e de ângulo inscrito.
Professora C: ”Principalmente a noção de ângulo, hammm…de arco e de
circunferência.”
Tentámos perceber quais as associações que os alunos efetuam, pois na nossa opinião,
é importante perceber e identificar estas associações para perceber a coesão da compreensão
dos conceitos.
Neste campo a docente defende que os alunos revelam dificuldades em relacionar
estes conceitos, com objetos ou coisas reais. Da sua experiência, recorda que os alunos
associam a noção de ângulo a formas geométricas, como é o caso do triângulo. Na sua opinião,
os alunos limitam-se muito a estruturas matemáticas, como por exemplo, associar a
circunferência ao gráfico circular. Todavia a roda da bicicleta, é segundo a docente um objeto
que comummente é associado à circunferência.
Entrevistador:” Qual a imagem ou ideia que usualmente os alunos associam a esses
conceitos?”

(…)

Professora C: “Acho que eles, ahhh …são conceitos que para eles são difíceis, portanto
de uma forma geral esses alunos têm um… é difícil..é uma matéria que eles
consideram sempre difícil a parte dos ângulos e associam sempre ângulos..ammm …a
primeira associação que eles fazem de ângulo é ao triângulo …porque é aquilo que eles
estão habituados a trabalhar. È os ângulo internos de um triângulo, os ângulos das
figuras geométricas, não tanto ligado à circunferência, a única coisa que eles
trabalharam entre…com ângulos e com a circunferência foi a construção de gráficos
circulares e pouco mais. Portanto eles não associam muito uma coisa à outra.”
Professora C: “Eu acho que a principal dificuldade que eles têm neste tema é
precisamente o facto de eles não ligando esta matéria a nada prático, eles achem que
isto não lhes serve para nada. Não têm nenhum tipo de motivação para eles e por
muito que se tente dar a volta, dificilmente se arranja uma situação problemática em
que eles tenham de aplicar muito deste conceitos é muito mais complicado arranjar
uma situação problemática para estes conceitos do que, por exemplo, para uma
equação ou para um sistema de equações ou para a proporcionalidade e eles vêm
dessa parte, digamos que prática da matemática e depois caiem aqui e isto não é tão
fácil mostrar a necessidades de saberem os ângulos inscritos, ao centro e etc. Não é
pela dificuldade da matéria em si, mas é pela motivação dos alunos para aprender, que
por muito que a gente tente dar a volta não acham aquilo útil.”

Quanto aos exemplos que mais frequentemente são utilizados pela docente, a mesma
refere que associa ao ângulo ao centro os aros da bicicleta e para o ângulo inscrito a luz
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projetada por um farol. São exemplos que na opinião da docente são elucidativos e familiares
aos alunos.
Professora C: “Como já disse um dos exemplos que costumo usar para os ângulos ao
centro é a bicicleta e os raios da bicicleta e para o caso dos ângulos inscritos gosto de
lhes dar o exemplo dos faróis do carro, à noite, e da amplitude à medida que a luz se
afasta do farol.”
Cada professor faz mais frequentemente recurso a certos exemplos, que no seu
parecer são mais elucidativos das relações e dos conceitos que estão a ser abordados. É
curioso investigar os exemplos que são mais utilizados por cada docente, neste caso concreto
a docente enuncia os raios da bicicleta e a luz dos faróis de um carro à noite para exemplificar
os ângulos inscritos, arcos e as suas relações. Tal como refere a docente “A noção de arco, eles
não têm muito a noção de arco e, por vezes, consegue-se fazer a associação, consegue-se leválos a associar a circunferência e o arco ….à roda da bicicleta, por exemplo.”
 Análise da entrevista ao docente D
Docente entrevistada foi a que revelou menor experiência no ensino.
Docente D: ”Pouca, só lecionei o ano passado e no estágio, naquela parte de dar uma
aula do orientador.”
Analogamente ao efetuado em entrevistas anteriores tentámos perceber os conceitos
que a docente considera essências existirem no aluno numa fase inicial do estudo do capítulo.
Entrevistador: ”Por exemplo se nós tivéssemos as cabeças vazias dos alunos, o que
seria importante, para podermos operar nessa parte, colocar dentro da cabeça deles?
Que noções são essenciais eles terem? O que é que é importante que tragam de
outros anos? O que é que é importante ai?”
Professora D:(…)”primeiro ângulo. Têm de ter a noção de ângulo e coisas assim, depois
penso que cordas e raios têm dificuldades distinguir a parte das cordas, do raio e do
diâmetro. Na parte dos ângulos dos ângulos ao centro e ângulos inscritos tem
dificuldades (…)
A docente considera como conceitos base o ângulo, o conceito de corda, o conceito de
raio, de diâmetro e de ângulo inscrito e ao centro. “Primeiro ângulo (..) noção de
ângulo(..)depois penso que cordas e raios têm dificuldades distinguir a parte das cordas, do
raio e do diâmetro(..)Na parte dos ângulos dos ângulos ao centro e ângulos inscritos”.
Do mesmo modo, refere que é necessário esclarecer os conceitos de círculo e de
circunferência pois frequentemente são confundidos pelos alunos.
Docente D: “circunferência e círculo, não sei se eles.. eu acho que eles não têm bem a
diferença de circunferência e círculo”.
Relativamente às associações, a docente é da opinião de que os alunos associam
frequentemente a roda da bicicleta a vários dos conceitos, provavelmente por lhes ser um
objeto bastante familiar. Talvez este facto seja influenciado pelos exemplos que utiliza a
própria docente.
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Professora D: “Até mesmo eu quando tenho dificuldade em explicar alguma coisa da
circunferência dou o exemplo da roda da bicicleta que tem uma roda e tem os aros da
bicicleta que funcionam como raios”.
O exemplo do queijo, da fatia de queijo é frequentemente utilizado para explicar o
conceito de ângulo tanto pelos alunos, como pelo professor.
Professora D: “Aquela caixinha dos queijos (..), vêm uma circunferência repartida.”
Os exemplos que os professores utilizam para explicar os conceitos são muito
importantes para os alunos e, na maioria das vezes, recordam-se facilmente desses mesmos
exemplos, quando questionados sobre os conceitos.
É referido pela docente que estes conteúdos são geralmente de difícil compreensão e
articulação, sendo que os alunos revelam algumas dificuldades, nomeadamente para eles é
difícil definir ângulo, bem como a definição de arco é na maioria dos casos difícil para os
alunos, tanto a nível de visualização como de interiorização do próprio conceito.
Docente D: “É complicado, vão dizer que é uma abertura, que é um afastamento.
Dizem assim essas coisas, mas uma definição concreta do ângulo eles não conseguem
fazer”(…)., “se perguntares o que é o arco eles não sabem”.
A distinção entre ângulo ao centro e ângulo inscrito e as suas propriedades é comum
gerar confusão nos alunos “baralham-se aqui nesta parte de ângulo inscrito e ângulo ao
centro”.
A docente salienta a importância da ligação ao real, da utilização de exemplos que
sejam significativos para os alunos. Esta ligação nem sempre é possível e sem ela, por vezes, a
compreensão dos conceitos fica empobrecida e mesmo incompleta.
“O que permanece é o raio, é o centro, e circunferência. Por exemplo, o ângulo inscrito
e ângulo ao centro eles dão ali e depois esquecem (…) é uma coisa que se calhar não associam
tanto na realidade.” Na opinião da professora existem conceitos temporários e outros que
permanecem ao longo do tempo, os elementos da circunferência permanecem ao longo do
tempo, pois eles facilmente os associam a elementos do real, a exemplos concretos, todavia,
como é o caso do conceito de ângulo ao centro e de ângulo inscrito isso não acontece. Os
conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito nem sempre são facilmente associados a
exemplos concretos e segundo a professora esse facto conduz a que com o passar do tempo
facilmente sejam esquecidos.
Para que um aluno interiorize e o conceito permaneça com o passar do tempo,
segundo esta docente, é condição necessária existir uma ligação ao real. A utilização de
exemplos concretos detém assim um papel muito importante, pois para além de ser essencial
na compreensão dos conceitos é ela que condiciona a sua permanência na memória do aluno.
8.2.3.1.2. Reflexão das entrevistas aos docentes
A experiência letiva dos docentes, constitui um pilar fundamental na obtenção da REDR, bem como na identificação das associações (exemplos) que estão mais frequentemente
relacionadas com os conceitos e associações erróneas que são efetuadas.
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À luz da Teoria dos Conceitos Nucleares tentámos perceber para um professor quais
são os conceitos nucleares de toda a aprendizagem que se destacam nestes conteúdos.
Achámos que o método da entrevista seria o mais adequado para obter essa informação.
A prática letiva permite ao professor uma melhor compreensão das associações,
imagens, exemplos, que o aluno efetua com os conceitos, e com uma exploração junto do
aluno, o professor tem a possibilidade de interpretar o grau de compreensão que o aluno
possui sobre os conteúdos. Por outro lado, é curioso perceber como se processa a
aprendizagem dos alunos, cada um com as suas especificidades e experiências de vida. O
professor com a prática consegue antever e mesmo conhecer os objetos, ou imagens que
facilmente são mais significativos para o aluno, e isso permite a construção de materiais e de
exemplos que exploram esses mesmos objeto e a aprendizagem do aluno fica facilitada.
Ao efetuarmos a entrevista à professora menos experiente, talvez por isso mesmo,
deparámo-nos com uma situação curiosa, talvez, por ser pouco experiente, ou pelas
características específicas, revelou uma enorme dificuldade em fazer uma reflexão sobre a
prática e sobre a própria definição de conceitos básicos. Nesta entrevista foi um pouco
complicado obter resultados e perceber quais os conceitos que se destacavam, pois a própria
docente mostrava grandes problemas em efetuar uma introspeção e uma reflexão crítica.
Curiosamente denotaram-se, também, algumas lacunas na própria professora no
domínio oral dos conceitos, tal como ela refere “Circunferência e círculo, não sei se eles..eu
acho que eles não têm bem a diferença de circunferência e círculo, até às vezes eu própria em
vez de círculo digo circunferência”.
Estes erros orais, provavelmente se devam à falta de confiança que a docente revelou,
mas por outro lado, manifestamos a nossa preocupação, pois na nossa opinião essa falta de
rigor científico pode conduzir os alunos a confusões e a possuir definições erróneas dos
próprios conceitos.
8.2.3.2. Entrevistas a alunos
Tal como referimos no início deste capítulo foram a obtenção de rede de referência
também envolveu a entrevista a alunos. Através dela tentámos perceber os conceitos que lhe
são mais importantes, bem como os exemplos e associações que efetuam.
A entrevista permitiu simultaneamente para detetar lacunas e associações erróneas.
8.2.3.2.1. Descrição das entrevistas efetuadas aos alunos
Foram realizadas diversas entrevistas a alunos que já tinham lecionado os conteúdos
abordados, no ano anterior. O objetivo principal destas entrevistas era determinar quais os
conceitos que eram mais importantes para os alunos, detetar dificuldades sentidas na
assimilação dos mesmos e possíveis confusões existentes.
Foram entrevistados alunos de duas turmas de décimo ano de uma mesma escola,
tendo sido feita a sua seleção ao acaso. Para tal, entrevistámos cinco alunos, para o efeito foi
elaborado um guião (descrito no item 7.7.4.1) que serviu de apoio a estas entrevistas.
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8.2.3.2.2. Análise da entrevista aos alunos
Numa primeira fase, tentou-se perceber os que eram considerados para os alunos os
conceitos mais importantes. Um aluno que, na sua opinião, se considerava um bom aluno a
Matemática considerou como conceitos mais importantes “uma circunferência, o que é um
círculo (..) um ângulo, os vários tipos de ângulos, Raio, saber o que é que é o raio, saber o que
é o diâmetro (..) o ângulo ao centro, o ângulo inscrito, saber como se trabalha com cada um
deles”. Este aluno foi da opinião que se deveria conhecer não só as definições de ângulos ao
centro e ângulo inscrito, mas também as relações existentes entre eles.
Tentámos perceber que associações efetuava com os conceitos abordados e foi
curioso observar que associava “ o lançamento do dardo” ao arco. Por outro lado, o canto da
sala, fá-lo lembrar o conceito de ângulo. O aluno revelou grandes dificuldades em associar
objetos ou formas aos conceitos citados, dizendo mesmo, que não conseguia, ou que não se
recordava.
Constatou-se que o aluno revela algumas dificuldades neste capítulo, nomeadamente,
em “distinguir círculo da circunferência. É um bocado difícil”. O aluno revela dificuldades em
saber identificá-los.
Ao entrevistar outro aluno, que de forma similar ao anterior, também se considerava
um bom aluno a Matemática. Este revelou bastantes dificuldades em identificar quais os
conceitos que considera mais importantes. Com muito esforço indicou “a noção de raio,
diâmetro, do que é que é uma circunferência e do que é que é um círculo”.
Ao tentar perceber que associações costumam realizar, referiu que o “arco” como
exemplo de circunferência, os sinais de trânsito como círculos, os telhados das casas como
exemplo de ângulos e os aros da bicicleta como raios. Mencionou que estes exemplos foram
utilizados pelos professores de Matemática e acabou por os memorizar.
No que diz respeito a confusões e a dificuldades, este aluno, opinou que as suas
dificuldades residiam sobretudo na distinção entre ângulo ao centro e ângulo inscrito e, na
aplicação das suas propriedades e relações. Tal como referiu ”Então as contas que é para fazer
para o ângulo ao centro fazem-nas para o ângulo inscrito”.
Foi questionado, também, um aluno que se considerava de nível médio. Este
categorizou como conceitos mais importantes “o conceito de circunferência, dos ângulos,
saber definir os ângulos, um ângulo obtuso, um ângulo reto e também identificar os ângulos
(..)o raio, o diâmetro”.
Como se de uma brincadeira se tratasse, tentou-se perceber as associações efetuadas
pelo aluno e os conceitos enumerados. As associações foram as seguintes: roda a
circunferência; ângulo a canto da sala; raio a gomo de laranja e círculo a bolinhas “numa
laranja aberta ao meio, aquela parte branca, assim a dividir os gomos da laranja”; círculo é
associado a bola “Quando estou no meu caderno e começo a fazer bolinhas, fica tudo pintado
lá dentro”; arco associou a “aquelas cercas do jardim, assim para cima e para baixo”.
No que se refere a confusões ou dificuldades, mencionou a distinção entre ângulo ao
centro e ângulo inscrito “Trocávamos uns com os outros”, por outro lado, diz ainda que por
vezes também existem dificuldades em distinguir o conceito de circunferência do conceito de
círculo. “para mim não há, mas acho que colegas meus podem fazer, podem confundir. Por
vezes pensam que a circunferência é tudo e não é, é só mesmo a parte de fora.”
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Numa outra entrevista, em que novamente o aluno se considerava médio a nível de
conhecimentos Matemáticos, enumerou como conceitos mais importantes “o ângulo inscrito,
a circunferência, raio, diâmetro, ângulo ao centro”. No que diz respeito a associações, o sol foi
associado ao círculo, um brinco em forma de argola foi o exemplo para circunferência; para
ângulo “Os telhados das casas têm um ângulo formado”.
Relativamente a confusões e a dificuldades, este aluno enumerou “às vezes, podemos
confundir a definição de circunferência com raio”, circunferência e círculo “eu por exemplo
não, mas acho que há pessoas que confundem”; ângulo inscrito e ângulo ao centro e as suas
relações “nos ângulos a parte que acho que eles mais se confundem é por exemplo nos graus,
quando dão os graus, porque nos ângulos inscritos e nos ângulos ao centro é fácil de distinguir
qual é qual”.
A generalidade dos alunos entrevistados demonstrou dificuldades em realizar uma
introspeção e categorizar os seus conhecimentos. Saber quais são os mais importantes e quais
constituem os pilares da aprendizagem. Revelam por vezes uma grande confusão no que diz
respeito a essa organização, ou por vezes uma enorme incapacidade de os enumerar.
8.2.3.2.3. Reflexão das entrevistas aos alunos.
É de salientar que quase todos os alunos entrevistados enumeram como grande
dificuldade a distinção entre ângulo ao centro e ângulo inscrito e as suas propriedades,
referem que confundem facilmente as relações existentes entre ângulo e arco e que por vezes
se torna difícil identificar qual é a mais adequada na resolução de exercícios e problemas
propostos. Por outro, embora pareça evidente, muitos referem que fazem bastante
baralhação entre circunferência e círculo, que facilmente os confundem, existindo alunos que
refere que os conceitos são complicados e até que confundem raio com circunferência.
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Apresentamos um quadro síntese sobre as respostas obtidas por parte dos alunos:

Conceitos que consideram mais importantes
Circunferência
Ângulos
Raio
Diâmetro
Ângulo inscrito
Ângulo ao centro
Medida
Circulo
Exemplos que associam aos conceitos
Circunferência
Roda; sol; “hula hula” ; brinco (argola);
bola de futebol
Círculo
Sinais de trânsito; bolinhas no caderno;
Raio
Gomos da laranja; aros da bicicleta;
campo de futebol
Ângulo
Canto da sala; telhados das casas;
Arco
Arcos dos jardins; arco do Triunfo;
lançamento do dardo.
Erros ou dificuldades mencionados pelos alunos
Ângulos e a sua classificação; relação entre ângulo ao centro e ângulo inscrito, bem
como a relação entre ângulo e arco; distinção entre circunferência e círculo;
circunferência e raio.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tabela 8.2- Síntese das respostas obtidas nas entrevistas aos alunos

Na nossa opinião, os alunos revelam dificuldades na compreensão e articulação dos
conceitos que estamos a estudar, sendo que manifestam grandes dificuldades em defini-los ou
arranjar exemplos que os caracterizem. Houve entrevistas que os alunos mostraram uma total
confusão, mostrando um total desconhecimento do tema, ou falando de conceitos que nem
sequer estão relacionados.
No momento da entrevista, alguns alunos mostraram-se constrangidos apesar de
terem uma boa relação com o entrevistador e de lhes ter sido explicado que a entrevista não
era nenhum elemento de avaliação, apenas estavam a contribuir para um estudo sobre o tema
em questão.
8.2.3.3. Manuais escolares
Existe uma enorme variedade de manuais escolares, sendo que após uma consulta
cuidada verificou-se que convergiam em diversos pontos, pois na sua generalidade
apresentam poucos exemplos concretos, ou simplesmente não efetuam uma “ligação ao real”
e os conceitos abordados repetem-se.
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Num quadro síntese registámos os conceitos/ relações que constatámos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de Manuais escolares - Conceitos/ relações
Circunferência
Semicircunferência
Arco
Ângulo
Ângulo ao centro
Ângulo inscrito
Corda
Raio
Centro
Simetria
Relação entre ângulo e arco
Amplitude
Grau
Medida
Tabela 8.3 .Consulta de manuais escolares- conceitos e relações

Os conceitos são abordados de uma forma teórico-prática, ou fazendo recurso a
exercícios rotineiros. Denota-se a carência da ligação a exemplos concretos, que façam recurso
a situações ou objetos que sejam familiares aos alunos. A maioria dos exercícios/ problemas
apresentam situações que envolvem apenas situações matemáticas sem nenhuma ligação ao
concreto.
Após uma consulta exaustiva a manuais os exemplos mais frequentemente utilizados
formam os seguintes, que apresentamos no quadro que se segue:

Manuais escolares – exemplos mais frequentes
Ponteiros de um relógio
Fatia de queijo
Leque
Fatia de piza
Aros de bicicleta
Faróis
Tabela 8.4. Manuais escolares – exemplos mais frequentes

Pensamos que a pouca existência de exemplos concretos neste tema a e a dificuldade
de se realizar uma ligação ao concreto, por vezes leva a os alunos a questionar a importância
da lecionação destes mesmos conteúdos. Alguns alunos ao não perceberem para que servem
os conceitos, ou o conhecer determinadas relações desmotivam-se ou simplesmente não se
interessam por aprofundar a sua aprendizagem.
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Podemos referir a título de exemplo o comentário que o docente C refere, na sua
entrevista: “Eu acho que a principal dificuldade que eles têm neste tema é precisamente o
facto de eles não ligando esta matéria a nada prático, eles achem que isto não lhes serve para
nada. Não têm nenhum tipo de motivação para eles e por muito que se tente dar a volta,
dificilmente se arranja uma situação problemática em que eles tenham de aplicar muito deste
conceitos é muito mais complicado arranjar uma situação problemática para estes conceitos”
8.3. Aplicação do teste GOLUCA e obtenção da RED_R
Após o trabalho de seleção de conceitos e de exemplos que lhe são associados e de se
efetuar uma consulta da bibliografia referente ao tema e baseando-nos no trabalho de Casas
(2002), efetuamos a divisão dos conceito em três categorias:
Exemplos

Canto da sala
hula hula(aro)
Aros da bicicleta
Bola
Fatia de Queijo

Conceitos Matemáticos
Circunferência
Ângulo
Raio
Círculo
Ângulo ao centro
Ângulo inscrito
Relação entre ângulos e arco
Arco

Conceitos gerais

Graus
Distância
Medida
Amplitude

Tabela8.5. Quadro síntese da categorização dos conceitos.

Destacámos assim em três categorias os elementos envolvidos no tema: conceitos
gerais; conceitos Matemáticos e Exemplos. Esta categorização deveu-se sobretudo a
considerámos ser importante destacar os conceitos gerais, os conceitos específicos e os
exemplos, ou seja as “imagens” que estão associadas a esses mesmos conceitos. Esta
abordagem baseou-se no trabalho desenvolvido por Casas 2002.
Esta categorização baseia-se e pretende testar a nossa abordagem teórica, pois
defendemos que no processo de aprendizagem não se destaca apenas conceitos mais gerais
ou inclusivos.
No que concerne a conceitos gerais considerámos, tal como o nome indica aqueles
que, de algum modo, não dizem respeito a um conceito matemático específico deste tema,
mas que são mais abrangentes, como é o caso de medida, amplitude, distância e classificação
de ângulos.
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A outra categoria consistiu em destacar os conceitos matemáticos que estão
diretamente envolvidos com o tema da circunferência, ângulo ao centro e ângulo inscrito,
como tal destacaram-se os seguintes: Arco; Circunferência; ângulo; raio; círculo; ângulo ao
centro, ângulo inscrito e a relação entre ângulo e arco. Esta última, não se trata de um
conceito propriamente dito, pois embora o enquadremos nesta categoria por se tratar de uma
abordagem específica ao tema, nada mais é do que uma relação matemática. Na categoria
exemplos, enquadramos os exemplos de fatia de queijo, bola, hula hula, canto.
Estabeleceu-se a listagem de conceitos descrita no quadro anterior, após uma análise
de todo o material de pesquisa que referimos anteriormente, nomeadamente, manuais
escolares, entrevistas e bibliografia achámos que esta categorização seria a mais elucidativa e
adequada.
Em cada fase do processo de recolha de informação deparámo-nos com uma listagem de
conceitos, exemplos e relações, aparecendo a necessidade de arranjar critérios para a seleção
final:
1. Ao pretendermos recorrer à utilização do programa GOLUCA, houve a necessidade de
selecionar uma lista de conceito com o máximo de 16 conceitos. Segundo experiências
anteriores com o programa, um elevado número de conceitos torna o programa
moroso e provoca desmotivação e até algum desleixo por parte dos alunos na altura
de relacionar os conceitos.
2. Pretendemos selecionar os conceitos mais frequentes, os que se destacam e aqueles
em que estão diretamente relacionados as incoerências mais frequentes ou as maiores
dificuldades por parte dos alunos.
Relativamente aos exemplos, tentámos perceber que imagens, ligações ao concreto
ou, simplesmente objetos estão mais relacionados com o tema. Deste modo, embora sejam
referidos o arco e o canto, não os considerámos como mais importantes, sendo que não
fizeram parte do estudo do programa GOLUCA. Considerámos o exemplo de arco (hula hula
pelos alunos),pois pensámos que por se tratar de um jogo, é familiar aos alunos e associam-no
frequentemente com os conceitos de arco e de circunferência. O exemplo de canto (canto de
sala, canto de telhado) é referido como o exemplo que alunos associam ao conceito de ângulo.
Considerámos como exemplos que se destacam os conceitos de aros de bicicleta, bola
e fatia de queijo, uma vez que são os que são mencionados pelos professores, alunos e
manuais escolares, daí os destacarmos. “Aros de bicicleta” é um exemplo que aparece
associado não só ao conceito de raio, como também ao de circunferência e ao de ângulo ao
centro. O exemplo de fatia de queijo é frequentemente associado aos conceitos de círculo,
sector circular, ângulo ao centro e raio. Por outro lado, destacámos o conceito de bola, não por
ser muito frequente, mas pelo facto do os alunos revelarem frequentemente uma confusão
entre circunferência, circulo e esfera. Sendo que o conceito de bola é frequentemente referido
como exemplo de circunferência, bem como de círculo pelos mesmos.
No que diz respeito aos conceitos que denominámos de gerais, destacámos os
conceitos de amplitude, medida e distância por considerámos que são frequentemente
referidos e são mais abrangentes. O conceito de medida aparece relacionado à noção de
tamanho, quantidade, é muitas vezes confundida com a noção de amplitude, os dois conceitos
aparecem mencionados sem se perceber por vezes a sua distinção.
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O conceito de distância é em linguagem corrente vista como a medida de separação
entre dois pontos, todavia é por vezes confundida com a noção de medida. Selecionámos os
três conceitos descritos anteriormente como sendo os conceitos gerais, pois na nossa opinião
são aqueles que melhor se enquadram e em consequência da análise à bibliografia científica
que efetuámos.
Conceitos selecionados para o programa GOLUCA
Circunferência
Círculo
Raio
Bola
Relógio
Aros da Bicicleta
Fatia de queijo
Relação entre ângulo e arco
Ângulo
Ângulo Inscrito
Ângulo ao centro
Amplitude
Distância
Medida
Tabela8.6. Conceitos selecionados para o programa GOLUCA.

Considerámos, deste modo, catorze conceitos, para que os alunos estipulassem o grau
de relação entre eles através do programa GOLUCA.
Tínhamos assim obtido os conceitos que se destacavam neste estudo, faltavam-nos
estabelecer e identificar as relações que eram mais frequentes, as ligações erróneas que
deveriam ser eliminadas e as relações que deveriam ser reforçadas. Para que as nossas
conclusões fossem credíveis realizámos um estudo pioneiro recorrendo a uma amostra
considerável (76 alunos) e contribuiu bastante para a obtenção da nossa rede de referência.
Passemos de seguida a apresentar o estudo inicial que denominámos de pioneiro, uma
vez que foi a primeira abordagem junto dos alunos com as redes associativas Pathfinder na
nossa investigação. Foi este estudo que nos ajudou a identificar as relações os erros cometidos
pelos alunos e nos influenciou na elaboração de alguns materiais de apoio.
8.4.Obtenção da RED-R definitiva
Após a identificação dos catorze conceitos a serem utilizados no programa GOLUCA e, tal
como foi descrito no início deste item, procedeu-se a realização de testes com os alunos do
estudo inicial. A rede média conjunta obtida do pretest GOLUCA e postest GOLUCA foi a
considerada como uma rede de partida para a obtenção da rede de referência.
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Fig. 8.1- Rede média obtida no estudo pioneiro

8.4.1 Reflexão sobre rede média obtida
A rede média resultante do estudo pioneiro apresenta os conceitos de “ângulo” e de
“circunferência”, com um maior número de ligações, deste modo, denominámo-los de
conceitos nucleares.
É de referir que através da análise dos testes diagnósticos e dos testes finais escritos
que os alunos do estudo pioneiro estiveram sujeitos observou-se que os alunos estabelecem
ligações erróneas entre os conceitos de circunferência e esfera; círculo e esfera, sendo que
esfera é na maioria das vezes identificada com bola.
Na nossa opinião, estas relações deveriam ser eliminadas pois não são relevantes no
estudo em causa. Neste estudo considerámos a relação circunferência esfera como incorreta,
uma vez que o conceito esfera teria de possuir pelo menos uma ligação na rede a outo
conceito.
Após uma análise às redes dos alunos verificou-se que algumas relações, apesar de as
considerarmos importantes, em muito alunos eram inexistentes. Outras, por sua vez, era
necessário reforçá-las e as consideradas erróneas, eliminar.
No quadro que se segue apresentamos uma síntese das ligações que foram
consideradas na RED-R e o tipo de intervenção que pretendíamos para cada uma delas.

183

CAPÍTULO 8- Obtenção da rede de Referência (RED-R)
Ligação

Tipo de ligação

Bola-círculo

Criar

Circunferência-ângulo inscrito

Criar

Circunferência –ângulo centro

Criar

ângulo Centro-Ângulo Inscrito

Criar

Raio-Círculo

Criar

Raio-Ângulo ao centro

Criar

Relógio-Relação entre arco e ângulo

Criar

Relógio- Ângulo

Criar

Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco

Criar

Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco

Criar

Ângulo -Relação entre ângulo e arco

Criar

Circunferência- Bola

Eliminar

Circunferência-Raio

Manter

Circunferência-Círculo

Manter
Manter

Relógio-Círculo
Aros de bicicleta- Raio
Aros de bicicleta- Angulo
Ângulo –ângulo inscrito
Ângulo –ângulo ao centro
Fatia de queijo –ângulo
Amplitude-Ângulo
Amplitude-Distância
Distância- Medida

Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter

Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco Manter
Tabela: 8.7. Tipo de ligações da rede conceptual

8.4.2 Determinação da RED-R definitiva
A rede média obtida no estudo pioneiro serviu como base e permitiu identificar as
relações mais frequentes, as que devem ser eliminadas e as que devem ser reforçadas. Foram
também, claramente identificados os conceitos nucleares.
Através de uma análise cuidada estabeleceram-se todas as relações que foram consideradas
importantes.
Obteve-se finalmente a rede de referência (RED-R) da nossa investigação que
apresentamos na imagem que se segue. Nela podemos identificar claramente os conceitos
nucleares do nosso estudo e referir que os que mais se destacam são os conceitos de ângulo e
de circunferência.
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Fig. 8.2. Rede de referência (RED-R)
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8.4.3. Estudo dos nós nucleares na RED-R definitiva.
Nesta rede de referência à nossa investigação salientam-se como conceitos nucleares,
ou seja, os que apresentam mais de duas ligações os seguintes:

Conceito
Ângulo
Circunferência
Raio
Círculo
Ângulo ao centro
Ângulo inscrito

Número de ligações
7
5
4
4
4
3

Tabela 8.8. Nós nucleares na (RED-R) definitiva

É de referir que os conceitos que sofrem um especial destaque são os conceitos de
ângulo e de circunferência, os quais são considerados os mais centrais na nossa investigação.
Os restantes conceitos apontados na tabela anterior são aqueles que se salientam no
tema.
O conceito de bola é um conceito que apesar de ser considerado no estudo não
apresenta uma ligação importante ao mesmo, aliás surge apenas de uma confusão que é
efetuada entre os conceitos de círculo, circunferência e esfera.
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CAPÍTULO 9. INTERVENÇÃO EDUCATIVA:APLICAÇÃO DAS UNIDADES DIDÁTICAS
9.1. Desenvolvimento da unidade didática USUAL
A unidade didática USUAL tal como já foi referido no capítulo 8 respeita o programa em vigor
e aplica uma metodologia que é frequente no ensino que decorre em Portugal. Sendo que muitos
dos exercícios são extraídos dos manuais escolares adotados nas escolas. Existiam muitas tarefas e
muitos materiais disponíveis para a abordagem dos mesmos conteúdos, sendo que optamos pela
utilização de uma aula que segundo as nossas pesquisas incidia no que é mais frequente realizar
atualmente numa sala de aula.
É de referir que os professores que implementaram esta unidade didática tinham disponíveis
mais exercícios onde os alunos poderiam praticar e consolidar o seus conhecimentos (anexo III ).
Nesta panóplia de tarefas disponíveis estavam incluídas todas as atividades da “aula TNC”,
nomeadamente, exercício, problemas, tarefas de investigação, entre outras. Deste modo, existia
equidade de recursos, uma vez que em ambas as aulas os alunos tinham disponíveis os mesmos
materiais.

9.1.1. Ficha diagnóstica (prova de rendimento escolar inicial) USUAL
O teste de rendimento inicial que denominamos de ficha diagnóstico como referido no item
7.6. serviu para diagnosticar os conhecimentos de pré-requisitos e identificar lacunas, foi elaborada
uma pequena prova (ver anexo VI).

9.1.2. Avaliação da ficha de avaliação diagnóstica USUAL
Após a realização da prova cabe ao professor um trabalho de investigação das lacunas e
dificuldades existentes no aluno. A correção da prova diagnóstica constitui, numa primeira instância,
uma base para a construção do conhecimento, pois é através dela que o professor tenta identificar
os principais erros existentes nos alunos e carências. É importante realizar junto dos alunos uma
correção da mesma, possibilitando deste modo uma revisão, um esclarecimento de dúvidas e uma
correção de erros existentes, entre outras coisas.
Os alunos usualmente revelam dificuldades em definir os conceitos e em identificá-los
quando confrontados com a definição dos mesmos. A circunferência e o círculo são dois conceitos,
que embora pareçam simples, causam bastante confusão nos alunos, muitos confunde-os e não são
capazes de identificar as principais diferenças.
1.Identificação de lugares geométricos.
Definições
2. Noção de circunferência
3.Distinção entre círculo e circunferência
4.Ângulo ao centro e ângulo inscrito
5.Definição de ponto
6.Noção de grau
7. Construção de ângulos e sua denominação

Identificar os erros dos alunos
Identifica corretamente o lugar geométrico
Distingue corretamente os conceitos
Identifica corretamente os conceitos
Consegue explicar o conceito, ou apresentar
exemplos elucidativos do mesmo
Consegue definir o conceito.
Consegue construir e denominar
corretamente os ângulos

Tabela 9.1. Critérios para registos da avaliação da ficha diagnóstica.
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Alunos
(Questão)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

188
1
2
3

Conceitos

5
6

Tabela. 9.2. Ficha de registo da avaliação ficha diagnóstica

Constrói e denomina(0-não
responde;1-responde
incompleto; 2-responde
completo)

Revela domínio do
conceito(0-não responde;1responde incompleto; 2responde completo)

4

Define ponto ou indica
exemplo(0-não responde;1responde incompleto; 2responde completo)

Denomina os ângulos(0-não
responde;1-responde
incompleto; 2-responde
completo)

Atividades
Distingue (0-não
responde;1-responde
incompleto; 2-responde
completo)

Identifica circunferência (0não responde;1-responde
incompleto; 2-responde
completo)

Identifica e define (0-não
responde;1-responde
incompleto; 2-responde
completo)
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Domínio dos
conceitos
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9.1.3. Circunferência
Numa fase inicial o professor introduziu e explorou os conceitos base, nomeadamente a
noção de arco, ângulo, de circunferência, de ponto, entre outras. O método de trabalho pode variar
um pouco, podendo-se começar com uma exposição oral ou um simples inquérito sobre os
conhecimentos que os alunos possuem numa fase inicial.
O docente começou por explorar o conceito de circunferência e conceitos que lhe estão
aliados como é o caso raio, corda e diâmetro.
A introdução de um exemplo serviu para contextualizar, ajuda na maioria dos casos na
compreensão da explicação teórica e serve muitas vezes para testar o domínio dos pré-requisitos.
Começou, por exemplo, com o seguinte exercício:

1. Usa o compasso e desenha uma circunferência qualquer.
Assinala o centro C a circunferência.
Usa uma régua e traça os segmentos de reta [CA] [BD] e [EF].
•

Que nome dás, na circunferência, a cada um destes segmentos de reta?

•

Qual a propriedade dos pontos situados na circunferência?

•

Qual a propriedade dos pontos situados no círculo?
Fig. 9.1.1.Exercicio 1 da aula USUAL

Deste modo, o aluno terá de ser capaz de identificar os diferentes conceitos como constam
na figura em anexo. Para além da identificação convém definir os diversos conceitos, sendo raio o
segmento de reta é definido com a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência;
diâmetro como sendo qualquer corda passe pelo centro de uma circunferência ou de um círculo.
Desta forma, o diâmetro será a maior corda existente em qualquer circunferência.
Numa aula dita tradicional o docente poderá começar por recordar os conceitos de
circunferência, círculo, raio, corda e diâmetro, arco de circunferência, arco menor e arco maior,
efetuando uma definição em conjunto com os conhecimentos que os alunos já possuem.
Seguidamente poderá apresentar a ficha informativa onde constam as definições e exemplificações
dos conceitos abordados, ou seja, uma breve síntese.
Circunferência de centro C e raio r é o lugar geométrico de todos os pontos do plano que estão à mesma distância r de um ponto fixo C.
Círculo de centro C e raio r é o lugar geométrico de todos os pontos do plano que estão a uma distância
menor ou igual a r de um ponto fixo C.
Chamamos raio ao segmento de reta que une um ponto qualquer da circunferência com o seu centro.
Corda é qualquer segmento de reta cujas extremidades são dois pontos da circunferência.
Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência.
Fig. 9.1.2. Síntese de conceitos da circunferência- aula.
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Posteriormente fez-se um pequeno exercício expositivo sobre o exercício abordado.
Assim , na circunferência de centro C que desenhaste:
•
•
•

[CA] é o raio.
[BD] é uma corda.
[EF] é um diâmetro.

Usa o compasso e traça outra circunferência .
Usa a régua e traça um diâmetro, por exemplo, [MN].
Observa que o diâmetro [MN] divide a circunferência em duas semicircunferências.
Escolhe outro ponto da circunferência , por exemplo P.
Arco de circunferência é qualquer porção de circunferência compreendida entre
dois pontos que se dizem extremidades do arco.
Arco menor é qualquer arco menor do que a semicircunferência e que se pode designar
com duas letras.
Arco maior é qualquer arco maior do que uma semicircunferência que se pode
designar com três letras. Por exemplo, na figura, NMP.

Fig. 9.1.3. Abordagem dos arcos de circunferência – aula USUAL

Poderá ainda completar o estudo com uma breve abordagem da posição relativa de uma reta e
de uma circunferência, apresentando uma ficha de trabalho em que aluno terá de ser capaz de
chegar às seguintes relações explorando o facto de a reta intersectar ou não a circunferência.

• Posição relativa de uma reta e de uma circunferência
A reta r intersecta a circunferência de
centro C, em dois pontos. R é secante à

A reta t intersecta a circunferência no ponto
T. t é tangente à circunferência em T.

A reta s não intersecta a circunferência de
centro C. s é exterior à circunferência.

circunferência
Fig. 9.1.4. Abordagem posição relativa de retas na circunferência. – aula USUAL

O docente recordou outras noções que estão presentes na circunferência, tais como os eixos
de simetrias, ou posição relativa de duas circunferências. Do mesmo modo, fez uma revisão do que é
uma figura simétrica e em que consiste um eixo de simetria.
A exploração visual das figuras que explorem os eixos de simetria é uma boa opção, como
por exemplo:
Quantos eixos de simetria tem uma circunferência?

Fig. 9.1.5. Eixos de simetria de uma circunferência. – aula USUAL

Procedeu-se a uma revisão sobre os que é uma semicircunferência e concluir sobre a
infinidade de eixos de simetria que estão presentes na circunferência, pois qualquer reta que passa
pelo seu centro é eixo de simetria da circunferência.
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Na ficha de trabalho efetuou-se um pequeno reforço sobre os conceitos
Os eixos de simetria de uma circunferência são todas as retas que passam pelo seu centro.
Fig. 9.1.6.Definição de eixos de simetria de uma circunferência. – aula USUAL

Um eixo de simetria de uma circunferência divide-a em duas semicircunferências.
Poder-se-á completar este estudo com um pequeno exercício muito simples em que o aluno terá de
ser capaz de identificar os eixos de simetria de diversos polígonos, introduzindo-se deste modo a
noção de polígono.
Exercício:
Quantos eixos de simetria tem:
a) um triângulo equilátero?____________________________
b) um triângulo isósceles?_____________________________
c) um quadrado?____________________________________
d) um retângulo?____________________________________
Fig. 9.1.7. Exercício eixos de simetria de uma circunferência. – aula USUAL

Numa segunda fase explorou-se as propriedades dos ângulos e da circunferência impostas
pelo programa, deste modo:
Propriedades:
1. Desenha no teu caderno uma figura como a seguinte, em que as
cordas [AB] e [LM] são paralelas e a reta r passa pelo centro da circunferência e é perpendicular
às cordas dadas.
-r passa pelo centro da circunferência, logo r é um eixo de simetria da circunferência;
-se dobrares o papel segundo a reta r podes verificar que:
•
as cordas [AL] e [BM] vão coincidir;
•
os arcos AL e BM também.
Fig. 9.1.8. Exercício introdutório da propriedade de cordas paralelas numa circunferência. – aula USUAL

Concluindo-se com esta tarefa que:
De um modo geral,
•
•

Cordas compreendidas entre cordas paralelas são iguais.
Arcos compreendidos entre cordas paralelas são iguais.
Fig. 9.1.9. Síntese da propriedade de cordas paralelas numa circunferência – aula USUAL
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2. Na figura seguinte, a reta té tangente à circunferência de centro C , em T.
r é um eixo de simetria da circunferência.
[CT] é um raio da circunferência.
sejam A e A’ dois pontos pertencentes à reta t, tal que
Se efetuares uma dobragem segundo a reta r, podes verificar que A vai
coincidir com A’. Logo, A e A’ são dois pontos simétricos em relação à
reta r (eixo de simetria).
Podemos então concluir que [AA’] ⊥ r.
Logo, t ⊥ r e por consequência t ⊥ [CT].

Fig. 9.1.10. Exercício introdutório da propriedade de reta tangente numa circunferência. – aula USUAL

De um modo geral,
Qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência.
Fig. 9.1.11. Síntese da propriedade de reta tangente numa circunferência. – aula USUAL

Como forma de reforço sintetizou-se as conclusões, apresentando-se um quadro resumo
seguinte:
A tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio que passa pelo ponto de tangencia

Numa circunferência, a reta perpendicular ao meio de uma corda passa pelo centro da circunferência.

Numa circunferência:
•
•

Arcos compreendidos por cordas paralelas são geometricamente iguais.
Cordas compreendidas por cordas paralelas são geometricamente iguais.
Fig. 9.1.12. Síntese das propriedades numa circunferência. – aula USUAL

De seguida, para obter um boa consolidação dos conhecimentos, apresentou-se um conjunto
de tarefas (ver anexo II), para que os alunos possam testar e explorar os conceitos introduzidos .

9.1.4. Ângulo ao Centro
Numa abordagem inicial deve-se introduzir o conceito de ângulo ao centro e
exemplificar.

Na figura o

AOB chama-se ângulo ao centro porque tem o vértice no centro da circunferência.

Ao ângulo ao centro considerado podes fazer corresponder o arco menor AB.

192

CAPÍTULO 9- Intervenção Educativa: Aplicação das Unidades Didáticas
Numa circunferência, a cada ângulo ao centro, corresponde um arco e, reciprocamente, a cada arco corresponde um ângulo ao centro.
Numa circunferência, a cada arco corresponde uma corda e, reciprocamente.

Fig. 9.1.13.Definição de ângulo ao centro e de arco correspondente. – aula USUAL

De seguida, introduziu-se as propriedades relativas ao ângulo ao centro. O recurso a
pequenos exemplos e a resumos da matéria pode ajudar a consolidar os conhecimentos.
•

Igualdade de arcos, cordas e ângulos ao centro correspondentes
•

Observa a figura, onde o arco AB é simétrico do arco CE, em relação à reta r.
Se o arco AB é simétrico em relação ao arco CE então
•
Arco AB e arco CE são iguais;
•
A é simétrico de E
•
B é simétrico de C
Logo,

•
•

As cordas [AB] e [CE] são iguais.
Os ângulos AOB e COE são iguais.

Numa circunferência, a arcos iguais correspondem cordas e ângulos ao centro iguais

Numa circunferência, a ângulos ao centro iguais correspondem arcos e cordas iguais.
Numa circunferência, a cordas iguais correspondem arcos e ângulos ao centro iguais.
Fig. 9.1.14. Igualdade de arcos, cordas e ângulos ao centro correspondentes – aula USUAL

•

Amplitude de um arco de circunferência
A amplitude de um arco é igual à amplitude do ângulo ao centro correspondente.

0

Se AÔB =70 então a amplitude do arco AB também é 70
As circunferências seguintes são
concêntricas de centro O.
Conclusão:

0

Ou seja, AC, A’C’ e A’’C’’ têm a mesma amplitude. No
entanto, os referidos arcos não são geometricamente
iguais.

Dois arcos com a mesma amplitude só são geometricamente iguais se:
•
Estiverem contidos na mesma circunferência
•
Ou em circunferências iguais
Fig. 9.1.15. Igualdade de arcos – aula USUAL

Como sabemos que ângulos ao centro iguais correspondem arcos iguais (e
reciprocamente), afirmou-se que:
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0

0

-a um ângulo ao centro de 30 corresponde um arco de 30
0
0
- a um ângulo ao centro de 90 corresponde um arco de 90
0
0
-a um ângulo ao centro de 360 (ângulo giro) corresponde um arco de 360
(circunferência).

Fig. 9.1.16. Exemplos de igualdade de arcos e ângulos ao centro – aula USUAL

As medidas das amplitudes dos ângulos ao centro e dos arcos correspondentes são iguais
A amplitude de um ângulo ao centro é igual à amplitude do arco correspondente
Numa circunferência, a cordas iguais correspondem:
-arcos menores iguais;
-arcos maiores iguais;
-ângulos ao centro iguais.
Fig. 9.1.17 Síntese ângulos ao centro, cordas e arcos – aula USUAL

9.1.5. Ângulo inscrito

De forma análoga ao que foi feito para o ângulo ao centro, começa-se por uma breve
explicação, exemplifica-se e por fim faz-se um resumo como forma de consolidar o que foi
lecionado.
Todos os ângulos que, como estes têm o vértice sobre a circunferência e os
seus lados contêm cordas dizem-se ângulos inscritos.

O AVB é um ângulo inscrito.
Está inscrito no arco AVB, chamado arco capaz do ângulo.
Arco AVB- arco capaz do ângulo
Arco AB – arco compreendido entre os lados do ângulo.

Fig. 9.1.18 Angulo inscrito e arcos– aula USUAL

Achou-se interessante fazer uma pequena demonstração de como se pode
determinar a amplitude de um ângulo inscrito, para isso apresentou-se um exercício
resolvido, por exemplo:
0

TÔR + RÔS = 180 ( porque TOS é raso)
0

(porque a somas dos ângulos internos de um triângulo é 180 ).
Então, E como o triângulo [RTO] é isósceles, tem dois lados e dois ângulos iguais:

Logo,
Fig. 9.1.19. Propriedade dos ângulos inscritos e arcos – aula USUAL

Neste seguimento, a exploração das propriedades aliadas ao ângulo inscrito tomam
um papel fundamental. Nomeadamente, ângulos inscritos numa circunferência, que
intersectam o mesmo arco, são ângulos geometricamente iguais e que qualquer ângulo
inscrito numa semicircunferência é reto.
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É de realçar novamente, que o manual escolar é uma ferramenta essencial para a
consolidação dos conteúdos, os alunos devem realizar as tarefas devidamente selecionadas pelo
docente que constam no manual adotado e, para além da aula, o professor deve responsabilizar os
alunos, marcando por exemplo, trabalho de casa. Esta responsabilização tem, na nossa opinião um
papel muito importante, pois é com ela que o aluno pratica e tenta explorar os conteúdos e, deste
modo, supera as possíveis dificuldades que possa sentir.
Os alunos dispuseram de um conjunto de atividades denominadas “para praticar” (anexo III),
os quais tal como o nome indica podiam praticar, testar, aprofundar e consolidar os seus
conhecimentos envolvidos nesta unidade didática.
9.1.6.Ficha de avaliação Final
Para testar a consolidação dos conhecimentos, foi elaborada uma pequena prova (ver anexo VIII).
9.1.7. Avaliação da ficha de avaliação final
A avaliação final do domínio dos conhecimentos por parte dos alunos detém um papel
fundamental no processo de ensino - aprendizagem, é com ela que o professor testa a assimilação do
que foi ensinado e verifica o grau de consolidação que existe nos conceitos abordados. Assim através
da avaliação final, tentar-se-á perceber possíveis dificuldades e erros na compreensão conceptual
por parte dos alunos e, simultaneamente, o docente poderá efetuar uma reflexão a posterior dos
resultados obtidos e assim detetar aspetos e melhorar nas suas práticas letivas para os anos futuros
de lecionação dos conteúdos abordados.
1.Identificação de lugares geométricos.
Definições
2.
Estabelecer relações e propriedades
geométricas
3.
Determina amplitude de um ângulo

Consegue desenhar corretamente os conceitos.
Reconhece identifica conceitos
Sabe relacionar e expõe corretamente o seu raciocino
fazendo recurso a uma linguagem correta
Reconhece o conceito de ângulo

4. Resolve problemas

Expõe raciocínio

5. Resolve problemas

Relaciona e sabe justificar

6.Determina amplitude de arcos e ângulos

Determina amplitudes

Tabela 9.3. Critérios para os registos da avaliação da ficha de avaliação.
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Reconhece o conceito de ângulo 0-não
responde;1-respode mal 2-responde
incompleto; 3-responde correto)

Expõe raciocínio 0-não responde;1-respode
mal 2-responde incompleto; 3-responde
correto)

Relaciona e sabe justificar0-não responde;1respode mal 2-responde incompleto; 3responde correto)

Determina amplitudes0-não responde;1respode mal 2-responde incompleto; 3responde correto)

Determina amplitudes0-não responde;1respode mal 2-responde incompleto; 3responde correto)

Domínio dos conceitos
Sabe relacionar e expõe raciocínios0-não
responde;1-respode mal 2-responde
incompleto; 3-responde correto)

Alunos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Conceitos

Reconhece identifica conceitos(0-não
responde;1-respode mal 2-responde
incompleto; 3-responde correto)

Atividade

1

2

3

4

5

6a

6b

Tabela 9.4. Folha de registo da prova de avaliação

A unidade didática USUAL centra-se na estrutura da Ciência, abordando os diversos conceitos
com tarefas diversas procura transmitir os conhecimentos aos alunos e tem uma enorme
preocupação com cumprimento dos conteúdos estipulados pelo programa em vigor. Como já
referimos em 7.7.3. e 7.8, a unidade didática TNC rege-se por outra ideologia. Esta parte da estrutura
cognitiva dos alunos, centrando-se nos conceitos nucleares e nas relações estabelecidas entre eles.
No item seguinte descreveremos detalhadamente a sequência de ensino da unidade didática TNC,
bem como as suas características específicas.
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9.2. Desenvolvimento da unidade didática TNC
9.2.1. Ficha de diagnóstico (prova de rendimento escolar inicial)
Para diagnosticar os conhecimentos de pré-requisitos e identificar lacunas, foi implementada a
mesma prova da aula USUAL (ver anexo VI).
9.2.2. Avaliação da ficha de diagnóstico
A avaliação da ficha de diagnóstico foi idêntica à efetuada para da mesma prova na unidade
didática USUAL que se encontra descrita na secção 9.1.2.
9.2.3. Pretest GOLUCA
Através do programa GOLUCA consegue-se obter a estrutura cognitiva do aluno detém antes
da lecionação dos conteúdos, recorrendo-se às redes Associativas Pathfinder. Deste modo, o docente
percebe as relações que o aluno estabelece entre os conceitos, complexidade e coerência e a
proximidade que este lhes estabelece.
O docente tem a possibilidade de comparar esta rede do aluno com a rede de referência e
detetar lacunas, relações que devem ser reforçadas, noções que devem ser esclarecidas ou
simplesmente introduzidas na rede conceptual do aluno. Podemos afirmar que este teste permite
diagnosticar o “estado” do aluno relativamente à rede de referência e condiciona a “intervenção”
que será aconselhável efetuar.
Os testes GOLUCA neste trabalho têm um papel muito importante, pois são eles que irão
permitir a identificação dos conceitos nucleares. Permite, simultaneamente, detetar as relações que
estão estabelecidas entre os diversos conceitos e desenhar a rede conceptual do aluno.
9.2.4 Sequência de ensino da aula TNC
Para a elaboração da Unidade Didática TNC, teve-se por base a rede de referência obtida
anteriormente, como se descreve no capítulo 8. As tarefas e o decorrer da aula baseia-se sempre na
rede de referência, tentando reforçar relações ou eliminando-as.
Para que qualquer docente pudesse aplicar a aula baseada na Teoria dos Conceitos
Nucleares, elaborou-se uma sequência de ensino que se teceu à custa da rede de referência.
Para que todos os docentes seguissem a sequência da aula TNC foi-lhe entregue um guião
(anexo I) onde se indicava os pontos-chave da sequência de ensino e deste modo permitia uma
uniformidade de critérios e atuação entre as diversas escolas e os vários docentes.
Recorreu-se ao PowerPoint por forma a tornar mais simples e fácil para o docente o
seguimento da sequência que se pretendia. Este PowerPoint apresenta paragens estratégicas, nas
quais são implementadas tarefas de reforço. Estas tarefas visam a introdução, consolidação e
desenvolvimento do conhecimento sobre alguns conceitos, isto é, uma vez que se tem por base a
rede de referência, reforçam, exploram e consolidam as relações que foram consideradas mais
importantes ou, simplesmente, eliminam as que foram consideradas erróneas.
Nesta aula a exploração do tema parte dos conceitos nucleares, sobretudo dos que possuem
um maior número de ligações, nomeadamente, a circunferência e de ângulo. Podemos afirmar que o

197

CAPÍTULO 9- Intervenção Educativa: Aplicação das Unidades Didáticas
PowerPoint foi o guia de orientação para o docente para respeitar a sequência de ensino que
pretendíamos.
Esta sequência de ensino permitiu a exploração das relações existentes, por forma a conduzir
as estruturas cognitivas dos alunos à rede de referência.
Nesta aula nada foi ao acaso, mesmo as imagens escolhidas, bem como as questões
formuladas todas foram eleitas com um objetivo associado. É de salientar que apenas recorremos a
exemplos com relógios redondos, pois assim de forma subtil reforçaram-se as relações circunferência
- relógio e círculo - relógio.
Passemos de agora a descrever a sequência de ensino de modo pormenorizado.

Fig. 9.2.1.Slide 1 da sequência de ensino- da aula TNC

Fig. 9.2.2. Slide 3 da sequência de ensino- aula TNC

Iniciou-se com a questão da fig. 9.2.1 para se partir do conceito de circunferência, uma vez
que é o conceito nuclear com um maior número de ligações na rede de referência.
Esta questão permite ao professor explorar as ideias existentes nos alunos, devendo o
mesmo deixá-los responder livremente, a fim de perceber se possuem uma definição correta, ou
lacunas na construção do seu próprio conhecimento. Poderá apoiar-se no guião que se elaborou para
a aula e questionar os alunos sobre:
- referem o ponto centro como fazendo parte da circunferência?
- simplesmente não conseguem definir circunferência?
- confundem círculo com circunferência?
As potencialidades dos efeitos do deste programa são muito vantajosas e tentámos tirar
partido das mesmas. Na fig.9.2.2 apresentámos objetos que são familiares ao aluno, sendo que
alguns foram referidos como exemplos pelos alunos no estudo para a obtenção da rede de referência
(capítulo 8).
Pode-se observar a presença de uma circunferência numa roda de bicicleta, órbitas e numa
roda gigante. O compasso é também, um objeto muito familiar ao aluno, pois é um instrumento
escolar muito utilizado e achou-se importante reforçar a sua ligação ao conceito de circunferência. A
imagem das pessoas serviu para realçar o conceito de circunferência como o conjunto de pontos
equidistantes de um ponto em que as pessoas simbolizam esses pontos.
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Aliado á exploração visual, foi fundamental uma explicação teórica e o debate de ideias entre
professor aluno, por forma a tornar a aprendizagem mais significativa para o aluno.

Fig. 9.2.3. Slide 2 da sequência de ensino- aula TNC

Fig.9.2.4. Slide 4 da sequência de ensino- aula TNC

Esta questão (fig.9.2.3) permitiu explorar através do debate as definições de círculo e de
circunferência e perceber as ideias que os alunos possuem. Investigar se conseguem distinguir os
dois conceitos, ou se os confundem é fundamental e podemos até afirmar como foi descrito no
capítulo 8 é um erro frequente.
Questionar os alunos e tentar a: “Será que definem círculo como sendo o interior da
circunferência? Será que definem círculo como bola?” Constituem duas questões bastante
pertinentes que nos levam a reforçar as relações entre os dois conceitos e a eliminar relações
erróneas.
Identificar a presença dos conceitos em objetos que são bastante familiares aos alunos
(fig.9.2.4), na nossa opinião, facilita a aprendizagem e torna-a mais significativa.
Achámos importante reforçar as diferenças entre os conceitos e a as relações que os
relacionam (reforço da ligação Circunferência- Círculo), reforçando as suas características específicas,
nomeadamente a noção de área que só está associada ao círculo.

Fig. 9.2.5. Slide 5 da sequência de ensino- aula TNC

Fig.9.2.6. Slide6 da sequência de ensino – aula TNC
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Na nossa opinião, o impacto visual ajuda o aluno a perceber a distinção e a memorizar
diferenças, o que é extremamente importante para a aplicação em problemas e situações
problemáticas.
Apresentar uma definição de círculo ( Fig. 9.2.5, Fig.9.2.6 e Fig.9.2.7) e de circunferência e
sobretudo evidenciar as diferenças entre eles, serve como síntese da exploração entre os conceitos.

Fig.9.2.7. Slide7 da sequência de ensino – aula TNC

Fig.9.2.8. Slide8 da sequência de ensino- aula TNC

A (Fig.9.2.7) foi colocada com a finalidade de reforçar e sintetizar a definição, recorrendo ao
efeito visual. Devido às dificuldades diagnosticadas nos alunos aquando da obtenção da rede de
referência (capítulo 8), achámos pertinente a seguinte questão:
As imagens (Fig. 9.2.8) apresentadas foram escolhidas propositadamente, pois a esfera está
refletida no chão, salientando a noção da terceira com a segunda dimensão da esfera e do círculo,
respetivamente. Podemos pensar que a reflexão no plano de uma esfera é um círculo e a imagem
visa reforçar essa propriedade e, simultaneamente, reforçar a relação “Bola – Círculo” e eliminar a
relação “Circunferência- Bola”.
As imagens escolhidas têm o intuito de proporcionar uma investigação por parte do docente
sobre as ideias dos alunos sobre estes conceitos. Este terá de perceber se os alunos sabem identificar
a diferença entre os três conceitos abordados. Para isso, o professor deverá questioná-los e
identificar o motivo de possíveis confusões entre os conceitos, podendo-se salientar as investigações
seguintes:
•
•
•

Simplesmente não sabem verbalizar corretamente a diferença entre os conceitos?
Dizem apenas “são redondos”?
Explicam convenientemente a diferença a entre os conceitos.

A título informativo pode-se explicar a posição relativa de duas circunferências a exploração
será feita recorrendo aos efeitos da apresentação em PowerPoint, pois na nossa opinião o efeito
visual possui uma enorme importância na compreensão e permanência do conceito.
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Fig.9.2.9. Slide9 da sequência de ensino- aula TNC

Segue-se a exploração da noção de raio:

Fig.9.2.10. Slide10 e 11 da sequência de ensino- aula TNC

Novamente cabe ao docente através do debate de ideia a exploração dos conceitos e tentar
colmatar possíveis erros.
No guião (anexo I) cedido ao docente sugerimos as seguintes explorações:
-Identifica o raio como sendo o segmento de reta que une o centro a um ponto da
circunferência;
-refere corretamente que o raio é a distância, ou seja um valor numérico;
-Não consegue explicar, pois não possui uma definição clara.
-Outra, qual?
A noção de raio pode ser explorada recorrendo ao raio de uma bicicleta, pois a bicicleta é
bastante familiar ao aluno. Pensamos que a sua interpretação ficará facilitada, mas dever-se-á
acautelar a definição correta de raio.
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Fig.9.2.11. Slide 12 da sequência de ensino- aula TNC

Fig.9.2.12. Slide 14 da sequência de ensino- aula TNC

É importante explicar que se desenha o segmento sobretudo para se perceber que distância
se está a determinar na figura (fig.9.2.11), mas quando nos referimos a raio referimo-nos ao
comprimento do segmento.
Colocámos um queijo (Fig.9.2.10) para salientar a noção de círculo em perspetiva e a
presença do raio (reforçando deste modo a relação círculo - fatia de queijo; raio – fatia de queijo).
Tendo em conta a rede de referência faz sentido, referir os conceitos de diâmetro e de corda.
O aluno certamente terá dificuldade em definir o que é uma corda, pois é um conceito em
que geralmente revela dificuldade.
Segue-se uma paragem estratégica na sequência de ensino com a implementação de uma
tarefa (anexo IV) de investigação muito simples, por forma a introduzir os conceitos. Na nossa
opinião, o facto de serem os próprios alunos a descobrir as relações e de terem de arranjar uma
definição para os conceitos, torna-a a aula mais dinâmica e a aprendizagem mais significativa. Aqui o
professor poderá deparar-se com um leque de possibilidades, centramos a nossa investigação nos
aspetos seguintes (anexo I):
-define corretamente o conceito de corda, como sendo um segmento de reta que une dois
pontos da circunferência;
- apenas é capaz de identificar na figura, mas não consegue exprimir a definição;
- não tem uma ideia clara do conceito.
- refere que o diâmetro é o dobro do raio
Uma síntese do que foi explorado e o debate de ideias, são extremamente importantes, pois
ajudam a organizar as aprendizagens e dissipam possíveis incoerências que possam surgir.
Apresentou-se a seguintes definições:
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Fig.9.2.13. Slide 15 da sequência de ensino- aula TNC

Fig.9.2.14. Slide 16 da sequência de ensino- aula TNC

Devemos salientar a noção de simetria aliada ao diâmetro de uma circunferência, pois o
diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais.
Recordou-se a noção de eixo de simetria que já é conhecido de anos letivos anteriores, o
recurso a exemplos visuais poderá ser uma boa alternativa (Fig.9.2.13).
Foi interessante questionar os alunos sobre quantos eixos de simetria possui uma
circunferência e facilmente concluir que tem uma infinidade de eixos de simetria (Fig.9.2.14).
A noção de arco é nova para os alunos e é importante esclarecer as suas propriedades e
potencialidades. Sendo que de uma forma bastante simples o podemos fazer.

Fig.9.2.15. Slide 17 da sequência de ensino- aula TNC

Fig.9.2.16. Slide 18 e 19 da sequência de ensino- aula TNC
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É importante reforçar que o comprimento do arco e a amplitude do arco são conceitos
diferentes e que facilmente são confundidos (Fig.9.2.16).
Aliado à simetria surgem as propriedades que se seguem uma exploração visual e uma
síntese das propriedades:

Fig.9.2.17. Slide 20 ao 25 da sequência de ensino- aula TNC

A exploração destas propriedades foi feita com o auxílio dos efeitos visuais, promovendo
uma discussão de ideias em grande grupo, os alunos realizaram um exercício mental e imaginando o
resultado da dobragem da figura. Apresentou-se vários resultados possíveis, os alunos tiveram de
visualizar as várias possibilidades e de escolher a correta. Esta abordagem, na nossa opinião foi
bastante importante, pois ajudou a perceber as propriedades. Pensamos que com este método por
descoberta, possibilita ao aluno uma melhor compreensão dos conceitos e, simultaneamente, tornase mais fácil identificar situações onde se apliquem as mesmas e a própria aplicação.
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Achámos importante recordar a posição relativa de uma reta com uma circunferência,
destacando a intersecções entre ambas que serão bastante úteis na resolução de determinadas
tarefas.
Propusemos ainda que os alunos efetuem as investigações seguintes (ficha2- anexo IV)
A figura representa um trapézio inscrito na circunferência.
Prova que:
a) O trapézio é isósceles.
b) O arco PS ≅ arco QR
Fig.9.2.18. Tarefa propriedades relação entre arcos e ângulos - aula TNC

Com esta tarefa pretende-se reforçar a noção de arco de circunferência e de corda. Nesta
altura os alunos apenas possuem uma noção intuitiva de arco, todavia terão de saber efetuar uma
demonstração, para isso terão de conseguir argumentar e relacionar conceitos, nomeadamente a
relação entre cordas e arcos de circunferência. A noção de arco de circunferência e de corda detêm
aqui um papel muito importante e devem estar corretamente percebidos. Em simultâneo, o aluno
terá de utilizar as propriedades de simetria da circunferência para obter as conclusões pedidas.
Na figura, o quadrado [ABCD] está inscrito na circunferência de centro O.
A reta t é tangente à circunferência em C.
Justifica que:
a) arco AB ≅ arco DC;
b) a reta t é perpendicular à diagonal [AC] do quadrado.
Classifica o ∆[ABC] quanto aos ângulos e quantos aos lados, justificando.
Fig.9.2.19. Tarefa reta tangente a uma circunferência - aula TNC

Ao ter de provar que os arcos AB e DC são geometricamente iguais, o aluno estará
novamente a testar os seus conhecimentos sobre a noção de arco e simultaneamente a reforçá-los.
Por outro lado, terá de argumentar a propriedade da simetria da circunferência que toda a reta
tangente é perpendicular ao diâmetro que passa no ponto de tangência e, deste modo, prova que a
reta t é perpendicular à diagonal [AC] do quadrado, uma vez que nada mais é senão uma aplicação
direta da dita propriedade.
Quanto à ultima questão, para classificar o triângulo quanto aos ângulos o aluno terá de
perceber que no caso do ângulo ABC se trata de um ângulo inscrito numa semicircunferência ou
alternativamente argumentar que a cordas iguais correspondem arcos iguais e como [ABCD] é um
quadrado tem os lados todos iguais e os ângulos retos, o que consequentemente implica que as
cordas [AB] e [BC] sejam iguais e consequentemente o triangulo tem dois lados iguais e é retângulo.
Tarefa: Na figura seguinte, a reta AB é tangente à circunferência em A.
a) Justifica que OÂB = 90
c) Determina Ô.

0

Fig.9.2.20. Tarefa dois reta tangente a uma circunferência - aula TNC

Para esta tarefa o aluno apenas terá de perceber a presença da propriedade de simetria da
circunferência que toda a reta tangente é perpendicular ao diâmetro no ponto de tangência.
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Tarefa: Na figura, O é centro da circunferência e a reta IJ é tangente à circunferência em I.
a) Determina a amplitude do ângulo L
b) Sendo
= 8 cm e = 4 cm, determina o valor exato de

Fig.9.2.21. Tarefa três reta tangente a uma circunferência - aula TNC

Esta tarefa requer que o aluno perceba que está na presença de um triângulo isósceles, pois os lados
[OL] e [OI] medem o comprimento do raio, logo são iguais, consequentemente os ângulos OIL e OLI
têm a mesma amplitude, ou seja 500, por conseguinte o ângulo pedido mede 800, pois a soma dos
ângulos internos de um triângulo é sempre 1800.
Para a resolução da alínea b) o aluno terá de perceber novamente a presença da propriedade
de simetria em que a reta tangente é perpendicular ao diâmetro no ponto de tangencia e, sendo assim
trata-se de um triângulo retângulo e pode aplicar o Teorema de Pitágoras.
Na rede de referência desta investigação, o segundo conceito com mais ligações é o conceito
de ângulo e centrando-nos nele, tentou-se introduzir os novos conteúdos, nomeadamente o ângulo os
centro e arcos correspondentes; ângulo inscrito num arco de circunferência.

Fig.9.2.22. Slides 30 e 31 da sequência de ensino- aula TNC

Recorrendo a um objeto bastante familiar do aluno e que é referido pelos alunos na
obtenção da rede de referência (capítulo 8) como objeto que está relacionado com o conceito de
ângulo, para cada situação acima pretende-se identificar o ângulo formado pelos ponteiros de cada
relógio (Fig. 9.2.22). O aluno tem de perceber que em que consiste o conceito de ângulo e qual o seu
sistema de medição. Na imagem alia-se o humor à descoberta da amplitude do ângulo, para desta
forma tornar a aula um pouco mais divertida e capar a atenção do aluno.
A promoção do debate é importante e o professor deve recordar a noção de angulo e
simultaneamente investigar quais as definições que os alunos realizam sobre este conceito.
A imagem da fatia de queijo tem o intuito de reforçar as relações fatia de queijo – ângulo;
fatia de queijo amplitude; fatia de queijo círculo; ângulo – círculo.
Note-se que os queijos escolhidos (Fig.9.2.23)têm a forma circular e nas fatias estão
identificados devidamente os ângulos, deste modo os alunos quando pensem num queijo irão
certamente fazer associações com ângulos e suas amplitudes, com o círculo ou circunferências.
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Tentando aprofundar as noções que os alunos têm do conceito de ângulo, colocou-se outra questão
(Fig.9.2.24).

Fig.9.2.23. Slide 32 da sequência de ensino- aula TNC

Fig.9.2.24. Slide 33 da sequência de ensino- aula TNC

O objetivo desta atividade é levar o aluno perceber mais facilmente a noção de amplitude,
pois os ângulos possuem a mesma amplitude, todavia um ângulo é uma ampliação relativamente ao
outro, isto têm a mesma amplitude, mas têm comprimentos dos seus lados distintos. Os alunos
tendem de imediato a responder que um ângulo é maior que o outro, sobrepondo as figuras e
observa-se que possuem ambos a mesma amplitude. Estamos deste modo a reforçar-se as relações:
medida – distância; distância - amplitude; amplitude - ângulo.
Numa sequência de ensino segue-se relação amplitude – ângulo, será importante perceber
em que consiste um ângulo. Como defini-lo?
Questionou-se o aluno “O que é afinal um ângulo? “ o aluno tem de ser capaz de verbalizar
as ideias pré-concebidas que possui. Por vezes, o aluno mostra dificuldades em explicar por palavras
os conceitos, cabe ao professor identificar o porquê dessas dificuldades. Este conceito foi por nós
explorado no item 6.6.1. Está-se a reforçar com esta abordagem a relação “ângulo – ângulo ao
centro”.
Salientando-se a ligação e servido como reforço, recorre-se novamente ao exemplo dos
ponteiros do relógio, introduz-se a noção de ângulo ao centro.

Fig.9.2.25. Slide 37 e 38 da sequência de ensino- aula TNC
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Através da observação das figuras certamente os alunos deduzem de forma rápida que um
ângulo ao centro é aquele cujo vértice coincide com o centro da circunferência e que cada um dos
seus lados contém um raio da circunferência. A ficha três (anexo IV) serve como reforço destas
ligações.
A noção de amplitude de arco está muitas vezes mal percebida ou simplesmente é
inexistente. Numa ficha de trabalho (ficha 3 - anexo IV) os alunos realizarão atividades nas quais
explorarão relações entre o ângulo ao centro e a amplitude do seu arco. Estão simultaneamente a
ser exploradas as relações: ângulo ao centro- raio ; ângulo ao centro – circunferência; ângulo –
ângulo ao centro; ângulo – relógio; ângulo – relação entre ângulo e arco; relógio – relação entre
ângulo e arco; ângulo – aros de bicicleta; raio - aros de bicicleta
Ao apresentar a tarefa que se segue, pretende-se reforçar as relações: aro de bicicleta ângulo ao centro; ângulo ao centro – raio ; raio- aro de bicicleta. Pensamos que a exploração visual
dos conceitos, possui um papel muito importante na aprendizagem, pois facilita a memorização das
relações e consequentemente a aplicação dessas mesmas relações na resolução de problemas.

Sabendo que os aros da bicicleta dividem-na em 4 partes iguais.
Determina:
a) A amplitude ao ângulo ao centro assinalado na figura.
b) A amplitude do arco correspondente

Fig.9.2.26. Tarefa ângulo ao centro- aula TNC

Pensamos que esta tarefa (fig. 9.2.26) é bastante familiar ao aluno e que, pois o facto da
circunferência estar dividida em quatro partes iguais é bastante simples. Os alunos terão de perceber
que estão na presença de ângulos retos e, simultaneamente, perceber que os arcos correspondentes
também têm uma amplitude de noventa graus. Pensou-se que a noção de arco ficou facilitada, pois
apenas terão de perceber que se trata de um quarto da circunferência e como tal 3600:4 = 900.
Sabendo que os aros da bicicleta dividem-na em 8 partes
iguais.
Determina:
a) A amplitude ao ângulo ao centro assinalado na figura.
b) A amplitude do arco correspondente
c) Se o raio da bicicleta for 5 cm qual será o comprimento do arco da alínea anterior?

Fig.9.2.27. Tarefa ângulo ao centro e arcos- aula TNC

Esta tarefa (Fig.9.2.27) tem como objetivo reforçar as relações: aro de bicicleta – relação
entre ângulo e arco; ângulo ao centro – raio; raio - aro de bicicleta, por outro lado, tem também
como objetivo reforçar a distinção entre amplitude de um arco de circunferência e comprimento de
um arco de circunferência reforçando desde modo as relações: medida – distância; distância amplitude.
Estes exercícios exploram a noção de polígono regular e de ângulo ao centro. Os alunos
facilmente perceberão que o facto de a circunferência estar dividida em quatro e seis partes iguais,
respetivamente, implica que os ser arcos de circunferência sejam iguais e torna-se fácil determinar a
amplitude dos mesmos.
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A circunferência de centro em C abaixo representada
a)
Justifica que o triângulo [ABC] é isósceles.
b)
Determina CÂB.

Fig.9.2.28. Tarefa ângulo ao centro e relação de ângulos e arcos- aula TNC

Nesta tarefa (Fig.9.2.28) o aluno terá de perceber que dois lados do triângulo possuem a
medida do raio, como tal são iguais, e deste modo retirar a conclusão que o triângulo é isósceles.
Terá também de utilizar os seus conhecimentos sobre triângulos e observar que um triângulo
isósceles possui dois ângulos iguais e, deste modo, descobrir a amplitude do ângulo pedido.
A tarefa que se segue tem como principais objetivos reforçar a relação de ângulo centro e
arco, bem como a distinção entre amplitude e comprimento de um arco.

Considere a circunferência de centro em O, cujo perímetro é 720 cm.
0
a)
Sabendo que AÔB= 30 , determina a amplitude do arco menor AB.
b)
Determina o comprimento do arco menor AB

Fig.9.2.29. Tarefa ângulo ao centro e relação de ângulos e arcos- aula TNC
Determina a amplitude do ângulo com menor medida formado pelos ponteiros de
cada relógio.

Fig.9.2.30. Tarefa presença de ângulos ao centro em relógios TNC

Ainda na mesma ficha de trabalho propõe-se ao aluno esta tarefa simples que visa reforçar a
relação “relógio – ângulo”. Sendo o relógio um objeto bastante familiar ao aluno, tentámos deste
modo, aliar a Matemática às coisas que são familiares aos alunos, a objetos que o mesmo utiliza no
seu dia-a-dia e tornar deste modo a aprendizagem mais significativa para o aluno. Como é de referir,
tratam-se de ângulos ao centro e ao dividir a amplitude de uma circunferência em doze partes iguais
para determinar a amplitude de cada ângulo ao centro pedido, o aluno está subtilmente a reforçar as
relações: ângulo - arco; ângulo ao centro – arco.
Estas tarefas devem ser discutidas em grande grupo e servir para detetar possíveis lacunas
dos alunos sobre os conceitos abordados.
Retomando-se novamente a sequência de ensino reforça-se e consolida-se a noção de ângulo
ao centro numa circunferência, recorrendo-se ao efeito visual que permite este programa
(Fig.9.2.30).
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Fig.9.2.31. Slide 41 da sequência de ensino- aula TNC

Fig.9.2.32. Slide 44 da sequência de ensino- aula TNC

A discussão e o debate de ideias deverá ser uma constante da aula, os alunos deverão
conseguir identificar exemplos de situações em que as propriedades se evidenciem, nem que seja
referir tarefas realizadas na ficha de trabalho anteriormente realizada.
O ângulo inscrito é uma noção nova para o aluno, a sua introdução da noção será
subtilmente efetuada com a apresentação (Fig.9.2.31). Certamente o aluno terá imensas dificuldades
em responder à questão que lhe é efetuada e a sua resposta só será obtida recorrendo por exemplo
a um esquema para o ajudar a perceber a situação, este poderá ser apresentado no PowerPoint e
servirá para relacionar os ângulos inscritos com os ângulos ao centro como o mesmo arco.
Segue-se a resolução da ficha quatro (anexo IV)., à semelhança do que foi elaborada na ficha
de trabalho 1, são apresentadas ao aluno duas figuras, onde se mostram exemplos de ângulos
inscritos, tentado ajudar o aluno a perceber o que é um ângulo inscrito. O aluno terá assim de
deduzir o que é um ângulo inscrito, o que na nossa opinião o ensino por descoberta torna a
aprendizagem mais significativa para o aluno, como já tínhamos referido anteriormente.
Recorremos, também, a uma tarefa do Holofote que é a seguinte:
Se quisermos colocar um holofote num ponto da circunferência que limita a arena e que
ilumine exatamente a mesma zona, quando colocado no centro da arena, que
medida deverá ter o ângulo facho de luz?

4

4
Fig.9.2.33. Tarefa do holofote- aula TNC

Acompanhámos a tarefa de um esquema e de uma fotografia para ajudar o aluno a
compreender melhor o problema. À semelhança do exemplo do Robot, esta tarefa explora a noção
de ângulo inscrito e de ângulo ao centro com o mesmo arco de circunferência, reforçando a relação
entre estes dois conceitos.
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Fig.9.2.34. Slides 47 e 48 da sequência de ensino- aula TNC

Segue-se a resolução de uma ficha de trabalho (anexo IV), na qual se propõe ao aluno um
conjunto de tarefas que visam reforçar as relações anteriores e efetuar a aplicação das propriedades.
Apresenta-se também ao aluno uma base de tarefas, problemas e exercícios a qual denominámos
“para Praticar” (anexo V) permitindo ao aluno a possibilidade de consolidar, aplicar e testar os seus
conhecimentos sobre o tema em estudo. Esta listagem de tarefas ajudou a consolidar o seu estudo
ao aluno. Permitiu, também e termos de investigação, colocar todas as escolas com o mesmo
conjunto de atividades (TNC e USUAL) e inibir a influência da diversidade de manuais adotados na
nossa investigação.
De seguida procedemos à apresentação de um quadro síntese do reforço realizado para cada
ligação em estudo.
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N.º relação
1

Ligações
Círculo - circunferência

Reforço
ppt (slide 1 a 7)

2

Raio – circunferência

ppt slide 10, 11 e 12
F1 – ex2 ( livro prof)
F1-ex 3( meu)
F3- ex6b)

3

Bola/ circunferência

Slide 3

4
5

Círculo - raio
Círculo - bola

Slide 12
Slide 8

6

Círculo - relógio

Slide 30e 31

7

Raio - aros de bicicleta

8
9

Relógio – relação entre
arco e ângulo
Aros de bicicleta –
relação entre ângulo e
arco

Slide 12
F3- ex 4c)
Slide 31
F3- ex9
Slide 34
Slide 36
F3- ex3 e ex4

10

Ângulo ao centro - raio

11

Ângulo – aros de
bicicleta
Ângulo – fatia de queijo

12
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Slide 34
F3- ex 5 e ex6
F3- ex7
Slide 34
Slide 32

Descrição
O slide 2 visa detetar lacunas e possíveis erros entre os conceitos.
É reforçada com as imagens sobretudo a sua distinção. Uma vez que recorremos à definição do círculo como sendo constituído pela
circunferência e pelo seu interior, este facto é explorado visualmente nos slides 3 e 4.
Num círculo está, como é óbvio sempre presente a circunferência, o que é importante reforçar é a distinção entre eles. A circunferência é
apenas uma linha e o círculo é uma figura bidimensional, que ocupa espaço nos slides 5 e 6 reforça-se novamente esta relação.
A imagem do compasso a desenhar uma circunferência tem como objetivo reforçar a noção de circunferência recorrendo a um objeto que é
bastante familiar ao aluno e assim, segundo a nossa opinião tornar mais significativa o conceito.
A imagem no slide 3 de homens equidistantes de um situado no centro reforça a no noção de circunferência, como sendo o conjunto de pontos
equidistante de um ponto, trata-se de uma noção familiar ao aluno e que o pode ajudar a compreender os conceitos. È, na nossa opinião muito
importante reforçar os conceitos com objetos, ou situações que são familiares ao alunos, pois deste modo compreensão dos conceitos está
facilitada, uma vez que o facto de ser familiar ao aluno, torna-a mais simples e mais significativa.
Exploramos a as propriedades visuais do ppt para salientar a presença do raio na circunferência.
O exercício 2 da ficha 1- o aluno terá que exteriorizar a noção de diâmetro de uma circunferência, deste modo, reforça-se a relação e
simultaneamente deteta-se alguma possível ideia errónea. O aluno só poderá expressar a ideia de forma correta se possuir uma ideia clara do
conceito.
O exercício 3 da ficha 1- o aluno terá de identificar na circunferência o raio e o diâmetro, recorrendo a linguagem simbólica que o ajudará na
resolução de determinados problemas.
Esta relação não será explorada, pois não a consideramos essencial. Embora no slide 3 uma das figuras realça a volume da esfera relativamente
à circunferência.
Realça-se a presença do raio no círculo
A “bola” é uma figura tridimensional, pois trata-se da esfera. Por outro lado, o círculo é uma figura bidimensional, poderemos reforçar esta
relação com o slide do ppt, em que o círculo nada é mais do que a projeção da esfera no plano. Neste slide salienta-se a projeção da esfera como
sendo um círculo.
Os relógios escolhidos foram propositadamente escolhidos por terem um formato circular, ressaltando deste modo a presença de um círculo. E
podemos afirmar que a generalidade dos relógios possui esta forma. O relógio é um objeto que é familiar ao aluno e , como tal, pensamos que
se torna mais significativo para o aluno.
Recorre-se a uma bicicleta e evidencia-se a presença do raio na circunferência. Aliás falar de circunferência obrigatoriamente se fala de raio, pois
raio é a distância de qualquer ponto da circunferência ao centro da mesma.
Os ponteiros dos relógios servem para explorar a noção de ângulo e assim reforçar a relação.
A noção de arco é indiretamente explorada. O facto de a bicicleta ter os raios igualmente espaçados implica que os arcos compreendidos entre
eles sejam todos iguais.
Uma vez que a amplitude de uma circunferência é conhecida pelos alunos facilmente chegarão à associação com o arco.
Utilizaremos a imagem do pneu de uma bicicleta para reforçar a relação.
Ao introduzirmos a noção de ângulo ao centro recorrendo a uma bicicleta pelas associações anteriores do ppt pretende-se influenciar o aluno a
identificar a presença do raio o interior do ângulo ao centro.
Introduz-se a noção de ângulo ao centro
Explora-se presença de ângulos em objetos diversos como é o caso de uma fatia de queijo. Uma vez que no estudo pioneiro muitos dos alunos
efetuaram esta associação. Apesar de a generalidade dos queijos terem a forma de um cilindro (figura tridimensional) os alunos associam a sua
face (círculo) ao conceito de ângulo, isto é, identificam ângulo com a fatia de queijo. È curiosa esta associação entre plano e espaço.
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13
14
15
16

Ângulo inscrito circunferência
Ângulo inscrito – ângulo
Ângulo ao centro –
circunferência
Ângulo ao centro –
ângulo
Ângulo inscrito - ângulo
ao centro

Slide 45 a 48
F4- ex1
Slide 45 a 48
F4-ex1
Slide 48

Salienta-se a relação entre os dois conceitos

Salienta-se a relação entre os dois conceitos

18

Ângulo - amplitude

19

Amplitude - distância

Slide 39 a 42
F3- ex2
Slide 49 e 50
F4- ex2
F5 – ex1 , ex2
Slide 33
F2—ex3
F3- ex1
Slide 33

20

Distância - medida

Slide 33

21
22

Relógio – ângulo
Ângulo – relação entre
ângulo e arco

23

Ângulo ao centrorelação entre ângulo e
arco

17

F2- ex.3
Slide 34 e 31
F2- ex1 e ex2
F3- ex1
F3- ex 5 e ex6
F3- ex8
Slide 39 a 42

Salienta-se a relação entre os dois conceitos
Explorando a noção de arco de uma circunferência, temos que

Reforça-se a relação entre eles.
Embora um ângulo seja uma ampliação um do outro, têm os dois a mesma amplitude.
Ampliando à escala á figura obtemos uma outra em que as suas em que a sua dimensão é maior, isto é, visualizamos uma maior distância
relativamente ao vértice, mas a amplitude do ângulo é a mesma. Com o efeito visual da sobreposição das figuras reforça-se estes dois conceitos.
A distância vista como comprimento é relacionada com a amplitude do ângulo, como sendo esta a medida angular. O facto de os ângulos terem
comprimentos distintos e a mesma amplitude reforça a relação entre as duas grandezas.
Os ponteiros do relógio servem para explorar a noção de ângulo e como tal reforça-se esta relação.
Exercícios que relacionam a noção de arco com ângulo.
O aluno terá de relacionar os conceitos, efetuando deduções e demonstrando as ligações entre os conceitos.
Efetua-se uma exploração visual, de modo a salientar que a amplitude de um ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco. Existe uma
relação de correspondência direta entre ambos os conceitos, muitas das vezes os alunos têm dificuldades em diferenciá-los e tendem a não os
interpretar como sendo conceitos separados e distintos. O conceito de arco de circunferência é de difícil compreensão, tal como o conceito de
ângulo.
Tabela 9.5. Tabela de ligações e atividades
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9.2.5. Ficha de avaliação Final (prova de rendimento escolar final)
Analogamente ao realizado na avaliação diagnóstica, na avaliação final foi implementada a
mesma prova de avaliação da aula USUAL (anexo VII).
9.2.2. Avaliação da ficha de avaliação final
A avaliação da ficha de avaliação final foi idêntica à efetuada para da mesma prova na
unidade didática USUAL que se encontra descrita na secção 9.1.2.
9.2.3. Postest GOLUCA
A realização de um teste GOLUCA permite ao docente a obtenção da estrutura cognitiva do
aluno através das redes associativas Pathfinder.
Esta abordagem completa, por assim dizer, o processo pedagógico do docente, por permite
identificar as relações e a disposição do conhecimento resultante no aluno. O docente fica com uma
visão mais ampla do processo de aprendizagem do aluno e consequentemente, pode servir como
base de trabalho para a elaboração de novos materiais no próximo ano letivo. A possibilidade de
realizar uma comparação com a rede de referência, no que concerne a coerência, similaridade com a
rede de referência, complexidade, número de ligações de cada conceito.
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CAPÍTULO 10 - RESULTADOS OBTIDOS
10.1. Análise do índice de coerência
10.1.1. Análise da coerência do total de indivíduos
O índice de coerência das redes Associativas Pathfinder é um indicador quantitativo coesão
das próprias redes. Tal como referido na seção 5.6 este indicador permite analisar a atenção com que
foi realizada a prova de recolha de dados, aquando da toma dos valores de proximidade dos
conceitos e simultaneamente do conhecimento que o individuo tem sobre o tema abordado. Casas e
Luengo (2004b) defendem ainda que permite avaliar o processo de aquisição e evolução dos
conceitos. É também, na opinião destes autores um fator que permite avaliar as redes obtidas e o
seu valor como dado de investigação, dando a indicação da fiabilidade das respostas obtidas pelos
sujeitos, e simultaneamente a comprovação de que modo este aspeto influi os resultados obtidos.
A prova a aplicar em alguns casos é do tipo paramétrico e em outros do tipo não
paramétrico, em função das condições exigidas para cada prova. Tal como é sabido, para se aplicar
uma prova paramétrica é necessário o cumprimento das condições de aleatoriedade, de
normalidade e de igualdade de variâncias, para testar iremos recorrer ao teste de Sequências,
Kolmogorov- Smirnov e ao teste de Levene, respetivamente. Dependendo dos resultados decide-se o
tipo de análise a efetuar.

• Índice de Coerência do total de indivíduos pretest GOLUCA
Com os resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 342 indivíduos que constituem a
nossa amostra, pretende-se analisar possíveis diferenças deste indicador entre os indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154 indivíduos) e os indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (188 indivíduos). Note-se que no
pretest são apenas considerados 187 indivíduos devido a uma das redes associativas
Pathfinderapresentar um erro e como tal esse individuo não foi contabilizado no pretest. Veja-se, em
primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
N
Parâmetros normais (a,b)
Diferenças mais extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

Coerência
341
,2019

Media
Desvio típico

,23192

Absoluta

,025

Positiva

,021
-,025
,455
,986

Negativa

Sig. asintót. (bilateral)
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.1: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência no prestest total TNC/USUAL
Coerência
Valor de prova(a)
Casos < Valor de prova
Casos >= Valor de prova
Total de casos

,21
170
171
341
174
,271
,786

Número de sequências
Z
Sig. asintót. (bilateral)
a Mediana
Tabela 10.1.2: Teste de sequências da coerência no prestest total TNC/USUAL
Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
2,585
1 339 ,109
Tabela 10.1.3: Teste de Levene da homogeneidade de variâncias da coerência no prestest total TNC/USUAL
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Verifica-se que a variável segue uma distribuição normal, pois a prova analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,986> 0,05) isto significa que os dados não são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,786, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,109), pelo que se pode afirmar que os
grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e de
igualdade de variâncias, implica a utilização do teste paramétrico de T Student, para amostras
independentes. Procedeu-se, então, a uma comparação dos resultados obtidos no pretest e
constatou-se que, o grupo USUAL apresenta valores inferiores comparativamente ao grupo TNC, no
entanto esta diferença é estatisticamente significativa (p=0,016).
Coerência

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

154
187

,1687
,2292

,21747
,24032

,01752
,01757

Prova de Levene
para igualdade de
variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

2,585

Sig.
,109

Prova T para igualdade de médias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferenças
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

2,414

339

,016

-,06050

,02506

-,10979

-,01121

2,438

335,970

,015

-,06050

,02482

-,10932

-,01168

Tabela 10.1.4: Prova T Student da coerência total de indivíduos no pretest

•

Gráfico 10.1.1: Índice de coerência do total de indivíduos no pretest.

Índice de Coerência do total de indivíduos postest GOLUCA
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
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Coerência
N

342
Media

,1878

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,22783
,034

Positiva

,034

Negativa

-,032

Z de Kolmogorov-Smirnov

,632
Sig. asintót. (bilateral)
,819
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.5: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência no postest total TNC/USUAL
Coerência
Valor de prova(a)

,19

Casos < Valor da prova

166

Casos >= Valor da prova

176

Total de casos

342

Número de sequências

167

Z

-,526
,599

Sig. asintót. (bilateral)
a Mediana
Tabela 10.1.6: Teste de sequências da coerência no postest total TNC/USUAL
Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
3,220
1 340 ,074
Tabela 10.1.7: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência no postest total TNC/USUAL

Constata-se que a variável segue uma distribuição normal, pois o teste de KolmogorovSmirnov analisa se há diferenças significativas entre os dados e os de uma distribuição normal. Uma
vez que o nível de significância é superior a 5% (0,819> 0,05), isto significa que os dados não são
diferentes de uma distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de
significância da prova de 0,599, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados
aleatórios, pelo que se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias
contata-se que o nível de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,074), pelo que se
pode afirmar que os grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e de
igualdade de variâncias, implica a utilização do teste paramétrico de T Student, para amostras
independentes. Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 342
indivíduos no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (188 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativa (p=0,473).
pos_coerência

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

154
188

,1780
,1958

,21256
,23988

,01713
,01749
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Prova de Levene
para igualdade
de variâncias

F
pos_coerência

Assumiram-se
variâncias
iguais
Não se
assumiram
variâncias
iguais.

Sig.

3,220

,074

Prova T para igualdade de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de médias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

,719

340

,473

-,01781

,02478

-,06655

,03093

,727

337,879

,467

-,01781

,02448

-,06597

,03035

Tabela 10.1.8: Teste TStudent da coerência do total de indivíduos postest

Gráfico10.1.2: Índice de coerência do total de indivíduos no postest

•

Comparação da coerência de todos os indivíduos sujeitos à implementação da unidade
didática TNC entre o pretest e o postest

Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste mais adequado que se deve aplicar
(paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

375
Media

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov

,2125
,24036
,037

Positiva

,031

Negativa

-,037

,721
Sig. asintót. (bilateral)
,676
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados..
Tabela 10.1.9: Teste de Kolmogorov-Smirnov TNC total pretest/postest
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Coerência
Valor de prova(a)

,21

Casos < Valor de prova

181

Casos >= Valor de prova

194

Total de casos

375

Número de sequências

188

Z

-,028
Sig. asintót. (bilateral)
,977
a Mediana
Tabela 10.1.10: Teste de sequências TNC total pretest/postest
Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
,000
1 373 ,989
Tabela 10.1.11: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias total TNC pretest/postest

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e os de uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,672> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,977, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,989), pelo que se pode afirmar que os
grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e de
igualdade de variâncias, implica a utilização do teste paramétrico T Student, para amostras
relacionadas. Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados
obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
TCN (188 indivíduos) entre o pretest e o postest. Constatou-se que ocorreu uma diminuição dos
valores do índice de coerência do pretest para o postest, todavia não é estatisticamente significativo
(p = 0,140).
TNC
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

,2292
,1976

187
187

Desvio típ.

Erro típ. da media

,24032
,23917

,01757
,01749

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
TNC

Media
pre_coerência pos_coerência

,03155

Desvio
típ.
,29129

Erro típ.
media
,02130

Superior
-,01047

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviación med
típ.
ia
gl

Inferior
,07357

t
1,481

186

,140

Tabela10.1.12: Teste T Student da coerência dos indivíduos total TCN.
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Gráfico 10.1.3: Índice de coerência grupo TCN (pretest/postest)

•

Comparação da coerência de todos os indivíduos sujeitos à implementação da unidade
didática USUAL entre o pretest e o postest

Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste mais adequado que se deve aplicar
(paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

308

Parâmetros normais(a,b)
Diferenças mais extremas

Media

,1733

Desvio típico

,21473

Absoluta

,038

Positiva

,038

Negativa

-,026

Z de Kolmogorov-Smirnov

,668
Sig. asintót. (bilateral)
,763
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.13: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência do grupo USUAL total pretest/postest
Coerência
Valor de prova(a)

,18

Casos < Valor de prova

154

Casos >= Valor de prova

154

Casos total

308

Número de sequências

155

Z

,000
Sig. asintót. (bilateral)
1,000
a Mediana
Tabela 10.1.14: Teste de sequências da coerência grupo USUAL total (pretest/postest)
Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
,028
1 306 ,868
Tabela 10.1.15: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias grupo USUAL (pretest/postest)

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
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significância é superior a 5% (0,763> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 1,000, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,868), pelo que se pode afirmar que os
grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e de
igualdade de variâncias, implica a utilização do teste paramétrico de T student, para amostras
relacionadas.
Tendo em conta os resultados obtidos procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154
indivíduos) entre o pretest e o postest. Constatou-se que ocorreu um aumento dos valores do índice
de coerência do pretest para o postest, todavia não é estatisticamente significativo (p = 0,693)
USUAL
pre_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1687

154

,21747

,01752

pos_coerência

,1780

154

,21256

,01713

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para
a diferença

pre_coerência USUAL–
pos_coerência USUAL

Desvio
Erro típ. da
Média
típ.
media
Superior
Inferior
,29163
,02350
-,05571
,03714
,00929
Tabela10.1.16: Teste T Student da coerência do grupo USUAL total.

Sig.
(bilateral)
Erro
r
típ.
de
la
Desviación med
típ.
ia
gl

t
,395

153

,693

Gráfico10.1.4: índice de coerência do grupo USUAL total (pretest/postest)
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Gráfico 10.1.5: Índice de coerência do total de indivíduos TCN e USUAL

10.1.2. Análise do índice de coerência por localidades
10.1.2.1. Índice de coerência na localidade AC
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

24
Media

,2121

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferencias más extremas

Absoluta

,21374
,124

Positiva

,124

Negativa

-,112

Z de Kolmogorov-Smirnov

,607
Sig. asintót. (bilateral)
,855
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.17: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência AC
Coerência
Valor de prova(a)
,25
Casos < Valor de prova
Casos >= Valor de prova
Total de casos
Número de sequências
Z

11
13
24
15
,666
,506

Sig. asintót. (bilateral)
a Mediana
Tabela 10.1.18: Teste de sequências da coerência AC
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,154
1 22 ,699
Tabela 10.1.19: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência AC

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,855> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes de uma
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distribuição normal. Quanto à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,506
(p>0,05), o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode afirmar que a amostra é aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05, (p=0,699) pelo que se pode afirmar que os
grupos têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade AC no pretest GOLUCA

Recorrendo ao teste paramétrico T Student, para amostras independentes, procedeu-se à
análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 24 indivíduos no pretest, na
localidade AC.
Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (14
indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística significativa (p=0,751).
Coerência

AC_pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

10
14

,2290
,2000

,20267
,22807

,06409
,06095

Prova de Levene
para igualdade de
variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não
se
assumiu
variâncias
iguais

Sig.

,154

,699

Prova T para igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

,321

22

,751

,02900

,09028

-,15822

,21622

,328

20,840

,746

,02900

,08845

-,15502

,21302

Tabela 10.1.20: Prova T Student da coerência da localidade AC no pretest

Gráfico 10.1.6: Índice de coerência da localidade AC no pretest
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•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade AC no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 24 indivíduos
da localidade AC no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo
de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística significativa (p=0,754).
Coerência

AC_postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

10
14

,1560
,1857

,28706
,17181

,09078
,04592

Prova de Levene
para igualdade de
variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não
se
assumiu
variâncias
iguais

Sig.

,822

,375

Prova T para igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

,317

22

,754

-,02971

,09364

-,22392

,16449

,292

13,579

,775

-,02971

,10173

-,24854

,18911

Tabela 10.1.21: Prova T Student coerência da localidade AC no postest

Gráfico 10.1.7: Índice de coerência da localidade AC no postest

•

Análise do índice de coerência dos os indivíduos da localidade AC sujeitos à implementação
da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Recorrendo ao teste paramétrico T Student para amostras relacionadas procedeu-se à
análise dos resultados obtidos pelo grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (14 indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade AC. Verifica-se que a
coerência das redes é inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,824).
AC_TNC
pre_coerência
pos_coerência
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Media
,2000
,1857

N
14
14

Desvio típ.
,22807
,17181

Erro típ. da media
,06095
,04592
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Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia

Diferenças relacionadas

gl

95% Intervalo de confiança para a
diferença
Desvio
típ.

Media
pre_coerência pos_coerência

,01429

Erro típ. da
media

,23520

Superior

,06286

Inferior

-,12151

,15009

t
,227

13

,824

Tabela 10.1.22: Teste T Student para a localidade AC para a Coerência do grupo TNC

Gráfico10.1.8: Índice de coerência localidade AC_ grupo TNC (prestest/postest)

•

Análise do índice de coerência dos indivíduos da localidade AC sujeitos à implementação da
unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Recorrendo ao teste paramétrico T Student procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelo grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade AC. Verifica-se que a coerência das redes é
inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,363).
AC_USUAL
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2290
,1560

10
10

,20267
,28706

,06409
,09078

Diferença relacionadas
95% Intervalo de confiança para la
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,07300

Desvio
típ.
,24079

Erro típ. da
media
,07614

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

Superior
-,09925

Inferior
,24525

t
,959

9

,363

Tabela10.1.23 : Teste T Student da coerência da localidade AC do grupo USUAL
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Gráfico 10.1.9: Índice de coerência localidade AC_ grupo USUAL (prestest/postest)

Gráfico 10.1.10: Índice de coerência localidade AC (pretest/postest)

10.1.2.2. Índice de coerência na localidade AR
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

34
Media

,1424

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,105

Positiva

,087

Negativa

-,105

Z de Kolmogorov-Smirnov

,27767

,612
Sig. asintót. (bilateral)
,848
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.24: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência AR

226

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Coerência
Valor de prova(a)

,16

Casos < Valor de prova

17

Casos >= Valor de prova

17

Total de casos

34

Número de sequências

15

Z

-,871
Sig. asintót. (bilateral)
,384
a Mediana
Tabela 10.1.25: Teste de sequências da coerência AR
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,624
1 32 ,435
Tabela 10.1.26: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência AR

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,848> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. Quanto à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,384
(p>0,05), o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05, (p=0,435) pelo que se pode afirmar que os
grupos têm variâncias iguais.
Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e
igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade AR no pretest GOLUCA

Recorrendo ao teste paramétrico T Student, constatou-se que este indicador apresenta
valores inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (16 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística
significativa (p=0,48).
Coerência

AR_pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
16

,1100
,1788

,29728
,25845

,07007
,06461

Prova de Levene
para igualdade de
variânças

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

,624

Sig.
,435

Prova T para la igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de médias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

,715

32

,480

-,06875

,09612

-,26454

,12704

,721

31,989

,476

-,06875

,09531

-,26290

,12540

Tabela 10.1.27: Prova T Student da coerência da localidade AR no pretest
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Gráfico 10.1.11: Índice de coerência da localidade AR no pretest

•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade AR no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência na localidade AR no
postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (16
indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística significativa (p=0,519).

Coerência

AR_protest
USUAL
TNC

N

Média

Desvio típ.

Erro típ. da média

18
16

,1333
,1813

,24372
,17412

,05745
,04353

Prova de Levene
para igualdade de
variânças

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

1,624

Sig.
,212

Prova T para la igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

,652

32

,519

-,04792

,07351

-,19764

,10181

,665

30,668

,511

-,04792

,07208

-,19498

,09915

Tabela 10.1.28: Prova T Student da coerência da localidade AR no postest
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diferença
Superior
Inferior
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Gráfico10.1.12: Índice de coerência localidade AR postest

•

Análise do índice de coerência dos os indivíduos da localidade AR sujeitos à implementação
da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Recorrendo ao teste paramétrico T Student procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelo grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (16
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade AR. Verifica-se que a coerência das redes é
superior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,968).
AR_TNC
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1788
,1813

16
16

,25845
,17412

,06461
,04353

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Desvio
Erro típ. da
Media
típ.
media
Superior
Inferior
t
,24700
,06175
-,13411
,12911
,00250
,040
Tabela 10.1.29: Teste T Student para a localidade AR para a Coerência do grupo TNC

AR_TNC
pre_coerência pos_coerência

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia

gl

15

,968
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Gráfico 10.1.13: Índice de coerência localidade AR_ grupo TNC

•

Análise do índice de coerência dos indivíduos da localidade AR sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Recorrendo ao teste não paramétrico T Student procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade AR. Verifica-se que a coerência das redes é
superior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,763).
AR_USUAL
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1100
,1333

18
18

,29728
,24372

,07007
,05745

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

pre_coerência pos_coerência

230

Desvio
Error típ. de la
Media
típ.
media
Superior
Inferior
,32324
,07619
-,18408
,13741
,02333
Tabela 10.1.30: Teste T Student da coerência da localidade AR do grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
,306

17

,763
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Gráfico10.1.14: Índice de coerência localidade AR_ grupo USUAL

Gráfico 10.1.15: Índice de coerência localidade AR

10.1.2.3.Índice de coerência na localidade S
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

37
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,2484
,20425
,092

Positiva

,092

Negativa

-,083

Z de Kolmogorov-Smirnov

,561
Sig. asintót. (bilateral)
,911
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.31: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência S
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Coerência
Valor de prova(a)

,27

Casos < Valor de prova

17

Casos >= Valor de prova

20

Total de casos

37

Número de sequências

19

Z

,000
Sig. asintót. (bilateral)
1,000
a Mediana
Tabela 10.1.32: Teste de sequências da coerência S
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
1,815
1 35 ,187
Tabela 10.1.33: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência S

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,911> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. Quanto à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 1
(p=1,000>0,05), o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios,
pelo que se pode considerar uma amostra aleatória. No que diz respeito à igualdade de variâncias
verifica-se que o nível de significância do teste de Levene é superior a 0,05, (p=0,187) pelo que se
pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as
condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do
tipo paramétrico.
•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade S no pretest GOLUCA

Utilizando-se o teste paramétrico T Stdent, para amostras independentes constatou-se que a
coerência no pretest apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (19 indivíduos). Esta
diferença não é estatisticamente significativa (p=0,016).
Coerência

S_pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
19

,1672
,3253

,14804
,22342

,03489
,05126

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncas

F
Coerência

Assumiu-se
variâcias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

1,815

Sig.
,187

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

2,521

35

,016

-,15804

,06268

-,28529

-,03079

2,549

31,407

,016

-,15804

,06201

-,28443

-,03165

Tabela 10.1.34: Teste T Student da coerência da localidade S no pretest
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confiança para a
diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.1.16: Índice de coerência localidade S pretest

•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade S no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos no postest para o índice de coerência da
localidade AC e verificou-se apresenta valores superiores no grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de
indivíduos que estiveram sujeito à implementação da unidade didática TCN (19 indivíduos). Esta
diferença é estatisticamente significativo (p=0,046).
Coerência

S_postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
19

,3744
,2684

,13891
,17079

,03274
,03918

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâcias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

,895

Sig.
,351

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferenças
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

2,065

35

,046

,10602

,05135

,00177

,21027

2,076

34,238

,045

,10602

,05106

,00228

,20977

Tabela10.1.35: Teste T Student da coerência da localidade S no postest
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Gráfico10.1.17: Índice de coerência localidade S postest

•

Análise do índice de coerência dos os indivíduos da localidade S sujeitos à implementação
da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Na análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (19 indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade S,
verifica-se que a coerência das redes é inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não
é estatisticamente significativo (p=0,341).
S_TNC
pre_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3253

19

,22342

,05126

pos_coerência

,2684

19

,17079

,03918

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,05684

Desvio
típ.
,25336

Erro típ. da
media
,05812

Superior
-,06527

Inferior
,17896

Tabela 10.1.36 : Teste T Student para a localidade S para a Coerência do grupo TNC
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Erro
r típ.
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Desviació med
n típ.
ia

gl

t
,978

18

,341
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Gráfico 10.1.18: Índice de coerência localidade S_ grupo TNC

•

Análise do índice de coerência dos indivíduos da localidade S sujeitos à implementação da
unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Na análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), entre o pretest e o postest, na localidade
S, verifica-se que a coerência das redes é superior no postest comparativamente ao pretest. Esta
diferença é estatisticamente significativo (p=0,002).
S_USUAL
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1672
,3744

18
18

,14804
,13891

,03489
,03274

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

pre_coerência pos_coerência

Desvio
Erro típ. da
Media
típ.
media
Superior
Inferior
,23938
,05642
-,32626
-,08818
,20722
Tabela 10.1.37 : Teste T Student da coerência da localidade S do grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
3,673

17

,002

235

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.1.19: Índice de coerência localidade S_ grupo USUAL

Gráfico10.1.20: Índice de coerência localidade S

10.1.2.4. Índice de coerência na localidade VB
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

33
Media

,2215

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,142

Positiva

,142

Negativa

-,106

Z de Kolmogorov-Smirnov

,23563

,818
Sig. asintót. (bilateral)
,515
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.38: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a coerência VB
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Coerência
Valor de prova(a)

,19

Casos < Valor de prova

16

Casos >= Valor de prova

17

Total de casos

33

Número de sequências

18

Z

,005
Sig. asintót. (bilateral)
,996
a Mediana
Tabela 10.1.39: Teste de sequências para a coerência VB
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,652
1 31 ,425
Tabela 10.1.40: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência VB

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,515> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. Quanto à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,996,
o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode
considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de
significância do teste de Levene é inferior a 0,05, (p=0,425) pelo que se pode afirmar que os grupos
têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade VB no pretest GOLUCA

Recorrendo ao teste paramétrico T Student para amostras independentes procedeu-se à
análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 33 indivíduos no pretest.
Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (15
indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,478).
Coerência

VB_Pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
15

,1944
,2540

,22482
,25190

,05299
,06504

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

,652

Sig.
,425

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferenças
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

,717

31

,478

-,05956

,08301

-,22885

,10974

,710

28,436

,484

-,05956

,08389

-,23129

,11218

Tabela 10.1.41: Teste T Student da coerência da localidade VB no pretest
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Gráfico 10.1.21: Índice de coerência localidade VB pretest

•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade VB no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência pelo total de
indivíduos da localidade VB no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (15 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativa
(p=0, 478).
Coerência

VB_postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
15

,1944
,2540

,22482
,25190

,05299
,06504

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

,652

Sig.
,425

Prova T para a igualdade de medias

t

Gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

,717

31

,478

-,05956

,08301

-,22885

,10974

,710

28,436

,484

-,05956

,08389

-,23129

,11218

Tabela 10.1.42: Teste T Student da coerência da localidade VB no postest
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Inferior
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Gráfico 10.1.22: Índice de coerência localidade VB postest

•

Análise do índice de coerência dos os indivíduos da localidade VB sujeitos à implementação
da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Recorrendo ao teste não paramétrico T Student procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (15
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade VB. Verificou-se que a coerência das redes é
superior no postest comparativamente ao pretest e é estatisticamente significativo (p=0,042).
VB_TNC
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0880
,2540

15
15

,12835
,25190

,03314
,06504

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

pre_coerência pos_coerência

Desvio
Erro típ. da
Media
típ.
media
Superior
Inferior
t
,28695
,07409
-,32491
-,00709
,16600
2,241
Tabela 10.1.43 : Teste T Student para a localidade VB para a Coerência do grupo TNC

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

14

,042
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Gráfico 10.1.23: Índice de coerência localidade VB_ grupo TNC

•

Análise do índice de coerência dos indivíduos da localidade VB sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade VB. Verificou-se que a coerência das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,361).
VB_USUAL
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2494
,1944

18
18

,26552
,22482

,06258
,05299

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,05500

Desvio
típ.
,24834

Erro típ. da
media
,05853

Superior
-,06850

Inferior
,17850

Tabela 10.1.44: Teste T Student da coerência da localidade VB do grupo USUAL
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gl

t
,940

17
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Gráfico 10.1.24: Índice de coerência localidade VB_ grupo USUAL

Gráfico 10.1.25: Índice de coerência localidade VB

10.1.2.5. Índice de coerência na localidade ELV
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

42
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,2512
,20019
,077

Positiva

,077

Negativa

-,052

Z de Kolmogorov-Smirnov

,500
Sig. asintót. (bilateral)
,964
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.45: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência ELV
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Coerência
Valor de prova(a)

,26

Casos < Valor de prova

21

Casos >= Valor de prova

21

Total de casos

42

Número de sequências

21

Z

-,156
Sig. asintót. (bilateral)
,876
a Mediana
Tabela 10.1.46: Teste de sequências da coerência ELV
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,709
1 40 ,405
Tabela 10.1.47: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência ELV

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Dado que o nível de significância é
superior a 5% (0,964> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma distribuição
normal. Quanto à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,876, o que
significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode
considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de
significância do teste de Levene é inferior a 0,05, (p=0,405) pelo que se pode afirmar que os grupos
têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade ELV no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 42 indivíduos
no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (22 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (20
indivíduos). Esta diferença é estatisticamente significativo (p=0,000).
Coerência

ELV_pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

22
20

,0832
,3480

,16988
,22168

,03622
,04957

Prova de Levene
para a igualdade de
variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

1,567

Sig.
,218

Prova T para a igualdade de medias

t

Gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

4,369

40

,000

-,26482

,06062

-,38733

-,14231

4,314

35,538

,000

-,26482

,06139

-,38938

-,14025

Tabela 10.1.48: Teste T Student da coerência da localidade ELV no pretest
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95% Intervalo de
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diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.1.26: Índice de coerência localidade ELV pretest

•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade ELV no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 42 indivíduos
da localidade ELV no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo
de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (22 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (20 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística significativa (p=0,062).

Coerência

ELV_postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

22
20

,1964
,3115

,17286
,21480

,03685
,04803

Prova de Levene
para a igualdade
de variâcias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

,709

Sig.
,405

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Error típ. de
la diferencia

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

1,922

40

,062

-,11514

,05991

-,23622

,00595

1,902

36,509

,065

-,11514

,06054

-,23786

,00759

Tabela 10.1.49: Teste T Student da coerência da localidade ELV no postest
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Gráfico 10.1.27: Índice de coerência localidade ELV postest

•

Análise do índice de coerência dos os indivíduos da localidade ELV sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade ELV. Verificou-se que a coerência das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,592).
ELV_TNC
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3480
,3115

20
20

,22168
,21480

,04957
,04803

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,03650

Desvio
típ.
,29904

Erro típ. da
media
,06687

Superior
-,10345

Inferior
,17645

Tabela10.1.50: Teste T Student para a localidade ELV para a Coerência do grupo TNC
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r típ.
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gl

t
,546
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Gráfico 10.1.28: Índice de coerência localidade ELV_ grupo TNC

•

Análise do índice de coerência dos indivíduos da localidade ELV sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (22 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade ELV e constatou-se que a coerência das redes é superior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,053).
ELV_USUAL
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0832
,1964

22
22

,16988
,17286

,03622
,03685

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

pre_coerência pos_coerência

Desvio
Erro típ. da
Media
típ.
media
Superior
Inferior
,25918
,05526
-,22810
,00173
,11318
Tabela 10.1.51: Teste T Student da coerência da localidade ELV do grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
2,048

21

,053
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Gráfico 10.1.29: Índice de coerência localidade ELV_ grupo USUAL

Gráfico 10.1.30: Índice de coerência localidade ELV

10.1.2.6. Índice de Coerência na localidade POM_B
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

38
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,2358
,25784
,114

Positiva

,071

Negativa

-,114

Z de Kolmogorov-Smirnov

,701

Sig. asintót. (bilateral)

,709

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela10.1.52 : Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência POM_B
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Coerência
Valor de prova(a)

,25

Casos < Valor de prova

19

Casos >= Valor de prova

19

Total de casos

38

Número de sequências

21

Z

,164
Sig. asintót. (bilateral)
,869
a Mediana
Tabela 10.1.53: Teste de sequências da coerência POM_B
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,000
1 36 ,992
Tabela 10.1.54: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência POM_B

A variável segue uma distribuição normal, pois através do teste de Kolmogorov-Smirnov
verifica-se que os dados não são diferentes dos de uma distribuição normal (p=0,709). No que
concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,869, o que significa que
os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode considerar uma
amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste
de Levene (p=0,992) é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais.
Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade
de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade POM_B no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de Coerência, pelos 38 indivíduos
no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (20
indivíduos). Esta diferença é estatisticamente significativo (p=0,984).
Coerência

POM_B_pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
20

,2367
,2350

,26371
,25930

,06216
,05798

Prova de Levene
para a igualdade de
variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

,000

Sig.
,992

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

,020

36

,984

,00167

,08492

-,17057

,17390

,020

35,445

,984

,00167

,08500

-,17082

,17415

Tabela 10.1.55: Teste T Student da coerência da localidade POM_B no pretest
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Gráfico 10.1.31: Índice de coerência localidade POM pretest (POM_B/USUAL)

•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade POM_B no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de Coerência, pelos 38 indivíduos
da localidade POM_B no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (20 indivíduos). Esta diferença é estatisticamente significativa (p=0,013).
Coerência

POM_B_postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
20

,0789
,2545

,15392
,24399

,03628
,05456

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

2,871

Sig.
,099

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

2,619

36

,013

-,17561

,06706

-,31162

-,03960

2,680

32,431

,011

-,17561

,06552

-,30900

-,04222

Tabela 10.1.56: Teste T Student da coerência da localidade POM_B no postest
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95% Intervalo de
confiança para la
diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.1.32: Índice de coerência localidade POM postest (POM_B/USUAL)

•

Análise do índice de Coerência dos os indivíduos da localidade POM_B sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Na análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (16 indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade
POM_B constatou-se que a coerência das redes é superior no postest comparativamente ao pretest,
todavia não é estatisticamente significativo (p=0,640).
POM_B (TNC)
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2350

20

,25930

,05798

,2545

20

,24399

,05456

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,01950

Desvio
típ.
,18323

Erro típ. da
media
,04097

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

Superior
-,10525

Inferior
,06625

t
,476

19

,640

Tabela 10.1.57: Teste T Student para a localidade POM_B para a Coerência do grupo TNC
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Gráfico 10.1.33: Índice de coerência localidade POM_B (TNC)

•

Análise do índice de Coerência dos indivíduos da localidade POM_B sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Na análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade
POM_B e POM_C, note-se que o grupo de indivíduos USUAL de contraste é o mesmo para este dois
grupos. Verifica-se que a coerência das redes é inferior no postest comparativamente ao pretest,
todavia não é estatisticamente significativo (p=0,082).
POM_USUAL
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2367
,0789

18
18

,26371
,15392

,06216
,03628

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,15778

Desvio
típ.
,36270

Erro típ. da
media
,08549

Superior
-,02259

Inferior
,33814

Tabela 10.1.58: Teste T Student da coerência da localidade POM do grupo USUAL
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Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
1,846

17

,082
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Gráfico 10.1.34: Índice de coerência localidade POM_USUAL

Gráfico10.1.35: Índice de coerência localidade POM (POM_B/USUAL)

10. 1.2.7. Índice de Coerência na localidade POM_C
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

39
Media

,1959

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típica

Diferenças mais extremas

Absoluta

,077

Positiva

,077

Negativa

-,069

,26962

Z de Kolmogorov-Smirnov

,483
Sig. asintót. (bilateral)
,974
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.59: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência POM_C
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Coerência
Valor de prova(a)

,21

Casos < Valor de prova

19

Casos >= Valor de prova

20

Total de casos

39

Número de sequências

22

Z

,329
Sig. asintót. (bilateral)
,742
a Mediana
Tabela 10.1.60: Teste de sequências da coerência POM_C
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,272
1 37 ,605
Tabela 10.1.61: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência POM_C

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,974> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,742, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene (p=0,605) é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os
grupos têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo
paramétrico.
•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade POM_C no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de Coerência, pelos 39 indivíduos
no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (21
indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,389).
Coerência

POM_C_pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
21

,2367
,1610

,26371
,27610

,06216
,06025

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não
se
assumiu
variâncias
iguais

,272

Sig.
,605

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

,871

37

,389

,07571

,08688

-,10032

,25175

,875

36,537

,387

,07571

,08656

-,09976

,25119

Tabela 10.1.62: Teste T Student da coerência da localidade POM_C no pretest
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95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.1.35: Índice de coerência localidade POM pretest (POM_C/USUAL)

•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade POM_C no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de Coerência, pelos 39 indivíduos
da localidade POM_C no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (21 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística significativa (p=0,565).
Coerência

POM_C_postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
21

,0789
,0381

,15392
,26151

,03628
,05707

Prova de Levene
para a igualdade de
variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não
se
assumiu
variâncias
iguais

6,416

Sig.
,016

Prova T para a igualdade de medias

t

Gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

,581

37

,565

,04079

,07026

-,10158

,18316

,603

33,078

,550

,04079

,06762

-,09677

,17836

Tabela 10.1.63: Teste T Student da coerência da localidade POM_C no postest
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Gráfico 10.1.36: Índice de coerência localidade POM postest (POM_C/USUAL)

•

Análise do índice de Coerência dos indivíduos da localidade POM_C sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Na análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade
POM_C. Verifica-se que a coerência das redes é inferior no postest comparativamente ao pretest,
todavia não é estatisticamente significativo (p=0,094).
POM_C (TNC)
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1610
,0381

21
21

,27610
,26151

,06025
,05707

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,12286

Desvio
típ.
,32067

Erro típ. da
media
,06998

Superior
-,02311

Inferior
,26883

t
1,756

Tabela 10.1.64: Teste T Student para a localidade POM_C para a Coerência do grupo TNC

254

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

20

,094
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Gráfico 10.1.37: Índice de coerência localidade POM_C (TNC)

Gráfico 10.1.38: Índice de coerência localidade POM (POM_C/USUAL)

10.1.2.8.Índice de coerência na localidade POC
Coerência
N

41
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,2861
,20580
,122

Positiva

,122

Negativa

-,077

Z de Kolmogorov-Smirnov

,778
Sig. asintót. (bilateral)
,580
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.65: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência POC
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Coerência
Valor de prova(a)

,25

Casos < Valor de prova

19

Casos >= Valor de prova

22

Total de casos

41

Número de sequências

19

Z

-,601
Sig. asintót. (bilateral)
,548
a Mediana
Tabela 10.1.66: Teste de sequências da coerência POC
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
2,027
1 39 ,162
Tabela 10.1.67: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência POC

A variável segue uma distribuição normal, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov os dados não
são diferentes dos de uma distribuição normal., pois o nível de significância é superior a 5% (0,580>
0,05). Quanto à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,548, o que significa
que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode considerar uma
amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste
de Levene é inferior a 0,05, (p=0,162) pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais.
Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade
de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade POC no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 41 indivíduos
no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (20 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (21
indivíduos). Esta diferença é estatisticamente significativo (p=0,001).
Coerência

POC_pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

20
21

,1795
,3876

,16250
,19349

,03634
,04222

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

2,027

Sig.
,162

Prova T para a igualdade de médias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

3,720

39

,001

-,20812

,05595

-,32128

-,09496

3,736

38,414

,001

-,20812

,05571

-,32085

-,09539

Tabela 10.1.68: Teste T Student da coerência da localidade POC no pretest
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95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.1.38: Índice de coerência localidade POC pretest

•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade POC no postest GOLUCA

Na análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 41 indivíduos da
localidade POC no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (20 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (21 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,192).
Coerência

POC_postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

20
21

,1310
,2343

,23474
,26193

,05249
,05716

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

1,470

Sig.
,233

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Error típ. de
la diferencia

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

1,327

39

,192

-,10329

,07781

-,26068

,05411

1,331

38,863

,191

-,10329

,07760

-,26027

,05370

Tabela 10.1.69: Teste T Student da coerência da localidade POC no postest
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Gráfico 10.1 39: Índice de coerência localidade POC postest

•

Análise do índice de coerência dos os indivíduos da localidade POC sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade POC e constatou-se que a coerência das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest e é estatisticamente significativo (p=0,022).
POC_TNC
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3876
,2343

21
21

,19349
,26193

,04222
,05716

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,15333

Desvio
típ.
,28198

Erro típ. da
media
,06153

Superior
,02498

Inferior
,28169

Tabela 10.1.70: Teste T Student para a localidade POC para a Coerência do grupo TNC
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Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
2,492

20

,022
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Gráfico 10.1.40: Índice de coerência localidade POC_ grupo TNC

•

Análise do índice de coerência dos indivíduos da localidade POC sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade POC e verificou-se que a coerência das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,416).
POC_USUAL
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1795
,1310

20
20

,16250
,23474

,03634
,05249

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,04850

Desvio
típ.
,25506

Erro típ. da
media
,05703

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia

gl

Superior
-,07087

Inferior
,16787

t
,850

19

,406

Tabela 10.1.71: Teste T Student da coerência da localidade POC do grupo USUAL
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Gráfico 10.1.41: Índice de coerência localidade POC_ grupo USUAL

Gráfico 10.1.42: Índice de coerência localidade POC

10.1.2.9. Índice de coerência na localidade CM_GN
Coerência
N

19
Media

,2079

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,154

Positiva

,087

Negativa

-,154

Z de Kolmogorov-Smirnov

,22001

,671
Sig. asintót. (bilateral)
,758
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.72: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência CM_GN
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Coerência
Valor de prova(a)

,24

Casos < Valor de prova

9

Casos >= Valor de prova

10

Total de casos

19

Número de Sequências

11

Z

,012
Sig. asintót. (bilateral)
,990
a Mediana
Tabela 10.1.73: Teste de sequências da coerência CM_GN
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
2,897
1 17 ,107
Tabela 10.1.74: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência CM_GN

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov os dados não
são diferentes de uma distribuição normal, pois o nível de significância é superior a 5% (0,758> 0,05).
Quanto à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,990, o que significa que os
dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode considerar uma amostra
aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene
é superior a 0,05, (p=0,107) pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade CM_GN no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 19 indivíduos
no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (9
indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística significativa (p=0,840). Note-se que no prestest
são apenas considerados 9 indivíduos do grupo TNC devido a uma das redes associativas
Pathfinderapresenta um erro e, como tal esse indivíduo não foi contabilizado no pretest, como já
tínhamos referido anteriormente.
Coerência

CM_GN_pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

10
9

,2180
,1967

,13514
,29682

,04273
,09894

Prova de Levene
para a igualdade de
variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

2,897

Sig.
,107

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

,205

17

,840

,02133

,10389

-,19786

,24053

,198

10,925

,847

,02133

,10777

-,21607

,25874

Tabela 10.1.75: Teste T Student da coerência da localidade CM_GN no pretest

261

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.1.43: Índice de coerência localidade CM_GN pretest

•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade CM_GN no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 20 indivíduos
da localidade CM_GN no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (10 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística significativa (p=0,286).

Coerência

CM_GN_postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

10
10

,1920
,0880

,15929
,25332

,05037
,08011

Prova de Levene
para a igualdade de
variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

3,892

Sig.
,064

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

1,099

18

,286

,10400

,09463

-,09481

,30281

1,099

15,155

,289

,10400

,09463

-,09752

,30552

Tabela 10.1.76: Teste T Student da coerência da localidade CM_GN no postest
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95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.1.44: Índice de coerência localidade CM_GN postest

•

Análise do índice de coerência dos os indivíduos da localidade CM_GN sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade CM_GN. Verifica-se que a coerência das redes é
inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,553).
CM_GN (TNC)
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1770
,0880

10
10

,28667
,25332

,09065
,08011

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,08900

Desvio
típ.
,45632

Erro típ. da
media
,14430

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia

gl

Superior
-,23744

Inferior
,41544

t
,617

9

,553

Tabela 10.1.77: Teste T Student para a localidade CM_GN para a Coerência do grupo TNC
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Gráfico 10.1.45: Índice de coerência localidade CM_GN (grupo TNC)

•

Análise do índice de coerência dos indivíduos da localidade CM_GN sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Na análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade
CM_GN. Verifica-se que a coerência das redes é inferior no postest comparativamente ao pretest,
todavia não é estatisticamente significativo (p=0,706).
CM_GN (USUAL)
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2180
,1920

10
10

,13514
,15929

,04273
,05037

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,02600

Desvio
típ.
,21120

Error típ. de la
media
,06679

Superior
-,12508

Inferior
,17708

Tabela 10.1.78: Teste T Student da coerência da localidade CM_GN do grupo USUAL
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Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
,389

9

,706
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Gráfico 10.1.46: Índice de coerência localidade CM_GN_ USUAL

Gráfico 10.1.47: Índice de coerência localidade CM_GN

10.1.2.10. Índice de coerência na localidade CM_GI
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

27
Media

,1285

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,127

Positiva

,127

Negativa

-,091

,17562

Z de Kolmogorov-Smirnov

,662
Sig. asintót. (bilateral)
,774
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.79: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência CM_GI
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Coerência
Valor de prova(a)

,08

Casos < Valor de prova

13

Casos >= Valor de prova

14

Total de casos

27

Número de sequências

10

Z

-1,565
Sig. asintót. (bilateral)
,118
a Mediana
Tabela 10.1.80: Teste de sequências da coerência CM_GI
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,470
1 25 ,499
Tabela 10.1.81: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência CM_GI

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,774> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. Quanto à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,118,
o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode
considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de
significância do teste de Levene é inferior a 0,05, (p=0,499) pelo que se pode afirmar que os grupos
têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade CM_GI no pretest GOLUCA
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 27 indivíduos
no pretest, da localidade CM_GI. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (9
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (18 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativa
(p=0,192).
Coerência

CM_GI_pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

9
18

,1133
,1361

,19893
,16842

,06631
,03970

Prova de Levene
para a igualdadede
variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

,470

Sig.
,499

Prova T para la igualdad de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

,312

25

,758

-,02278

,07298

-,17307

,12752

,295

13,920

,773

-,02278

,07729

-,18863

,14307

Tabela 10.1. 82: Teste T Student da coerência da localidade CM_GI no pretest
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95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.1.48: Índice de coerência localidade CM_GI pretest

•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade CM_GI no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 27 indivíduos
da localidade CM_GI no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (9
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (18 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,209).
Coerência

CM_GI_postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

9
18

,2078
,0967

,11465
,24350

,03822
,05739

Prova de Levene
para a igualdade de
variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

11,724

Sig.
,002

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

1,290

25

,209

,11111

,08615

-,06631

,28853

1,611

24,981

,120

,11111

,06895

-,03091

,25313

Tabela 10.1.83: Teste T Student da coerência da localidade CM_GI no postest

267

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.1.49: Índice de coerência localidade CM_GI postest

•

Análise do índice de coerência dos os indivíduos da localidade CM_GI sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (18
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade CM_GI. Verifica-se que a coerência das redes é
inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,535).
CM_GI (TNC)
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1361
,0967

18
18

,16842
,24350

,03970
,05739

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,03944

Desvio
típ.
,26423

Erro típ. da
media
,06228

Superior
-,09195

Inferior
,17084

Tabela 10.1. 84: Teste T Student para a localidade CM_GI para a Coerência do grupo TNC
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Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia

gl

t
,633

17

,535
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Gráfico 10.1. 50: Índice de coerência localidade CM_GI_ grupo TNC

•

Análise do índice de coerência dos indivíduos da localidade CM_GI sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Na análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL (9 indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade
CM_GI, contatou-se que a coerência das redes é superior no postest comparativamente ao pretest,
todavia não é estatisticamente significativo (p=0,251).
CM_GI (USUAL)
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1133
,2078

9
9

,19893
,11465

,06631
,03822

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

pre_coerência pos_coerência

Desvio
Erro típ. da
Media
típ.
media
Superior
Inferior
,22881
,07627
-,27032
,08143
,09444
Tabela 10.1.85: Teste T Student da coerência da localidade CM_GI do grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
1,238

8

,251
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Gráfico 10.1 51: Índice de coerência localidade CM_GI_ grupo USUAL

Gráfico 10.1.52: Índice de coerência localidade CM_GI

10.1.2.11. Índice de coerência na localidade CM_GA
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Coerência
N

25
Media

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov

,1452
,21393
,139

Positiva

,087

Negativa

-,139

,697
Sig. asintót. (bilateral)
,716
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.1.86: Teste de Kolmogorov-Smirnov da coerência CM_GA
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Coerência
Valor de prova(a)

,18

Casos < Valor de prova

12

Casos >= Valor de prova

13

Total de casos

25

Número de sequências

15

Z

,417
Sig. asintót. (bilateral)
,676
a Mediana
Tabela 10.1.87: Teste de sequências da coerência CM_GA
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,086
1 23 ,772
Tabela 10.1.88: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da coerência CM_GA

A variável segue uma distribuição normal, pois pela análise através do teste de KolmogorovSmirnov contata-se que não há diferenças significativas entre os dados e uma distribuição
normal(p=0,716> 0,05. Quanto à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de
0,676, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se
pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de
significância do teste de Levene é inferior a 0,05, (p=0,772) pelo que se pode afirmar que os grupos
têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade GM_GA no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 25 indivíduos
no pretest, na localidade CM_GA. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (11
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,625).
Coerência

CM_GA_pretest
USUAL

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

11

,1209

,21970

,06624

TNC

14

,1643

,21557

,05761

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

,086

Sig.
,772

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior

,495

23

,625

-,04338

,08758

-,22456

,13781

,494

21,422

,626

-,04338

,08779

-,22573

,13898

Tabela 10.1.89: Teste T Student da coerência da localidade CM_GA no pretest
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Gráfico 10.1.53 : Índice de coerência localidade CM_GA pretest

•

Índice de Coerência do total de indivíduos da localidade CM_GA no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de coerência, pelos 25 indivíduos
da localidade CM_GA no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (11
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,341)
Coerência

CM_GA_ postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

11
14

,0964
,1957

,22611
,25361

,06817
,06778

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncias

F
Coerência

Assumiu-se
variâncias
iguais
Não se
assumiu
variâncias
iguais

,539

Sig.
,470

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

1,019

23

,319

-,09935

,09752

-,30109

,10238

1,033

22,574

,312

-,09935

,09614

-,29843

,09973

Tabela 10.1.90: Teste T Student da coerência da localidade CM_GA no postest
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95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.1.54: Índice de coerência localidade CM_GA postest

•

Análise do índice de coerência dos os indivíduos da localidade CM_GA sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (14
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade CM_GA. Verifica-se que a coerência das redes é
superior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,740).
CM_GA (TNC)
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1643
,1957

14
14

,21557
,25361

,05761
,06778

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

pre_coerência pos_coerência

Desvio
Erro típ. da
Media
típ.
media
Superior
Inferior
t
,34643
,09259
-,23145
,16859
,03143
,339
Tabela10.1.91 : Teste T Student para a localidade CM_GA para a Coerência do grupo TNC

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia
gl

13

,740

273

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.1.55: Índice de coerência localidade CM_GA (grupo TNC)

•

Análise do índice de coerência dos indivíduos da localidade CM_GA sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (11
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade CM_GA. Verifica-se que a coerência das redes é
inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,822).
CM_GA (USUAL)
pre_coerência
pos_coerência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1209
,0964

11
11

,21970
,22611

,06624
,06817

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_coerência pos_coerência

,02455

Desvio
típ.
,35220

Erro típ. da
media
,10619

Superior
-,21207

Inferior
,26116

Tabela 10.1.92: Teste T Student da coerência da localidade CM_GA do grupo USUAL
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Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviació med
n típ.
ia

gl

t
,231

10

,822
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Gráfico 10.1.56: Índice de coerência localidade CM_GA (grupo USUAL)

Gráfico 10.1.57: Índice de coerência localidade CM_GA

Gráfico 10.2.58: Índice de coerência de todas as localidades (TNC/USUAL)
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Gráfico 10.2.59: Índice de coerência de todas as localidades (TNC/USUAL) postest

10.2. Análise do índice de Complexidade
10.2.1.Análise da complexidade do total de indivíduos
O índice de complexidade das redes associativas Pathfinderfoi determinado através de uma
fórmula desenvolvida por Casas (2002a), tal como já foi referido anteriormente na seção 5.7. Este
índice de complexidade das redes, tal como o nome indica, permite quantificar o nível de
complexidade das redes dos indivíduos. Este valor numérico facilita a comparação da complexidade
das diferentes redes. Para a obtenção dos valores deste índice recorremos ao programa GOLUCA que
constitui um importante ferramenta de trabalho e se encontra explicado na secção 5.7.
A prova a aplicar em alguns casos é do tipo paramétrico e em outros do tipo não paramétrico,
em função das condições exigidas para cada prova. Tal como é sabido, para se aplicar uma prova
paramétrica é necessário o cumprimento das condições de aleatoriedade, de normalidade e de
igualdade de variâncias, para testar iremos recorrer ao teste de Sequências, Kolmogorov- Smirnov e
ao teste de Levene, respetivamente. Dependendo dos resultados decide-se o tipo de análise a
efetuar.
•

Índice de Complexidade do total de indivíduos pretest GOLUCA

Com os resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 342 indivíduos que constituem a
nossa amostra, pretende-se analisar possíveis diferenças deste indicador entre os indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154 indivíduos) e os indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (188 indivíduos).
Veja-se, numa primeira instância, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
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pre_complexidade
N

342
Media

20,9874

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

91,33540
,410

Positiva

,404

Negativa

-,410

Z de Kolmogorov-Smirnov

7,583

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.1.: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade no prestest TNC/USUAL
pre_complexidade
Valor do teste(a)

3,14

Casos < Valor do teste

166

Casos >= Valor do teste

176

Casos em total

342

Número de sequências

164

Z

-,851

Sig. asintót. (bilateral)

,395

a Mediana
Tabela10.2.2: Teste de sequências da complexidade no prestest total TNC/USUAL

Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

,106

1

340

,745

Tabela 10.2.3: Teste de Levene da homogeneidade de variâncias da complexidade no prestest total TNC/USUAL

A variável não segue uma distribuição normal, pois a prova analisa se há diferenças
significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de significância é
inferior a 5% (0,000 < 0,05), isto significa que os dados são diferentes de uma distribuição normal. No
que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,395, o que significa
que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode considerar uma
amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste
de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Mann-Whitney, para
amostras independentes. Procedeu-se, então, a uma comparação dos resultados obtidos no pretest
e constatou-se que, o grupo USUAL apresenta valores inferiores comparativamente ao grupo TNC, no
entanto esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,302).
pretest
pre_complexidade_TNC

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

188

N

,22

1000,00

21,4069

102,41735

pre_complexidade_USUAL

154

,67

753,65

20,4754

75,97299

Tabela10.2.4: Estadísticos descritivos pretest total de indivíduos

pre_complexidade

TNC_USUAL
USUAL
TNC
Total

Média das ordens

Soma das ordens

154

N

177,59

27349,00

188
342

166,51

31304,00
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pre_complexidade
U de Mann-Whitney

13538,000

W de Wilcoxon

31304,000

Z

-1,032

Sig. asintót. (bilateral)

,302

a Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.2.5: Prova de Mann-Whitney da complexidade total de indivíduos pretest

Gráfico10.2.1: Complexidade do total de indivíduos no pretest.

•

Índice de Complexidade do total de indivíduos postest GOLUCA

Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
pos_complexidade
N

342
Media

20,5562

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

87,68169
,408

Positiva

,390

Negativa

-,408

Z de Kolmogorov-Smirnov

7,547

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.6: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade no postest total TNC/USUAL
pos_complexidade
Valor do teste(a)

3,14

Casos < Valor do teste

169

Casos >= Valor do teste

173

Casos em total

342

Número de sequências

173

Z

,111

Sig. asintót. (bilateral)

,912

a Mediana
Tabela 10.2.7: Teste de sequências da complexidade no postest total TNC/USUAL
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Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

,426

1

340

,515

Tabela 10.2.8: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade no postest total TNC/USUAL

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativos entre os dados e os de uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,000 <0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,912, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene (tabela7) é superior a 0,05 (p=0,515), pelo que se pode afirmar
que os grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Mann-Whitney, para
amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de
complexidade, pelos 342 indivíduos no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (154 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (188 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,478).
Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

pos_complexidade_TNC

188

N

,22

1000,00

18,9065

81,48201

pos_complexidade_USUAL

154

,17

978,14

22,5701

94,93535

Tabela 10.2.9 :Estadísticos descritivos postest total de indivíduos
TNC_USUAL
N
Média das ordens Soma das ordens
pos_complexidade USUAL
154
167,31
25766,00
TNC

188

Total

342

174,93

32887,00

pos_complexidade
U de Mann-Whitney

13831,000

W de Wilcoxon

25766,000

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,709
,478

a Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela10.2.10: Prova de Mann-Whitney da complexidade do postest do total de indivíduos
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Gráfico10.2.2: Complexidade do total de indivíduos postest

•

Comparação da complexidade de todos os indivíduos sujeitos à implementação da unidade
didática TNC entre o pretest e o postest

Investigue-se o tipo de teste mais adequado a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

376
Media

20,1567

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

92,42860
,415

Positiva

,398

Negativa

-,415

Z de Kolmogorov-Smirnov

8,040

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a A distribuição de contraste é a Normal.
b. Foram calculados a partir dos dados.
Tabela10.2.11: Teste de Kolmogorov-Smirnov TNC total pretest/postest
Complexidade
Valor de prova(a)

3,14

Casos < Valor de prova

185

Casos >= Valor de prova

191

Total de casos

376

Número de sequências

186

Z

-,305

Sig. asintót. (bilateral)

,760

a Mediana
Tabela10.2.12: Teste de sequências TNC total pretest/postest
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

,380

1

374

,538

Tabela 10.2.13: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias total TNC pretest/postest

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e os de uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
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significância é inferior a 5% (0,00 < 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,760, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos tem
variâncias iguais.
Uma vez que se não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de
Wilcoxon, para amostras relacionadas.
Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (188
indivíduos) entre o pretest e o postest. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no
postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,347).
TNC
pre_complexidade

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

188

N

,22

1000,00

21,4069

102,41735

pos_complexidade

188

,22

1000,00

18,9065

81,48201

Tabela 10.2.14: Estadísticos descritivos do total de indivíduos TNC
N
pos_complexidade –
pre_complexidade

Ordens negativas
Ordens positivas

Média das ordens

Soma das ordens

85(a)

91,09

7742,50

98(b)

92,79

9093,50

Empates

5(c)
Total
188
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z

-,941(a)

Sig. asintót. (bilateral)

,347

a Baseado nas ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.15: Teste de Wilcoxon da complexidade dos indivíduos total TNC.

Gráfico 10.2.3: Índice de complexidade grupo TCN
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•

Comparação da complexidade de todos os indivíduos sujeitos à implementação da unidade
didática USUAL entre o pretest e o postest

Veja-se o tipo de teste mais adequado que se deve aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

308
Media

21,5227

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

85,84480
,402

Positiva

,388

Negativa

-,402

Z de Kolmogorov-Smirnov

7,051

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.16: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade do grupo USUAL total pretest/postest
Complexidade
Valor de prova(a)

3,14

Casos < Valor de prova

150

Casos >= Valor de prova

158

Casos total

308

Número de sequências

148

Z

-,788

Sig. asintót. (bilateral)

,431

a Mediana
Tabela10.2.17: Teste de sequências da complexidade USUAL total (pretest/postest)
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

,133

1

306

,716

Tabela 10.2.18: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias grupo USUAL (pretest/postest)

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,000> 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,431, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos tem
variâncias iguais.
Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Wilcoxon, para
amostras relacionadas.
Tendo em conta os resultados obtidos procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154
indivíduos) entre o pretest e o postest. Contata-se que a complexidade das redes é superior no
postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,928).
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USUAL
pre_complexidade

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

154

N

,67

753,65

20,4754

75,97299

pos_complexidade

154

,17

978,14

22,5701

94,93535

Tabela 10.2.19: Estadísticos descritivos de indivíduos USUAL

N
pos_complexidade –
pre_complexidade

Ordens negativas
Ordens positivas

Média das ordens

Soma das ordens

67(a)

80,78

5412,00

79(b)

67,33

5319,00

Empates

8(c)

Total

154

a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,091(a)
,928

a Baseado nas ordens positivas.
b Prova das ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.20: Teste de Wilcoxon da complexidade dos indivíduos total USUAL.

Gráfico 10.2.4: Complexidade grupo USUAL total de indivíduos
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Gráfico 10.2.5: Índice de complexidade do total de indivíduos TCN e USUAL

10.2.2.Análise do índice de complexidade por localidades
10.2.2.1. Índice de complexidade na localidade AC
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

24
Media

23,0954

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típica

Diferencias más extremas

Absoluta

56,51721
,416

Positiva

,416

Negativa

-,343

Z de Kolmogorov-Smirnov

2,038
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela10.2.21: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade AC
pre_complexidade
Valor do teste(a)

3,26

Casos < Valor do teste

12

Casos >= Valor do teste

12

Casos em total

24

Número de sequências

13

Z

,000

Sig. asintót. (bilateral)

1,000

a Mediana
Tabela 10.2.22: Teste de sequências da complexidade AC
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

7,070

1

22

,014

Tabela 10.2.23: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade AC

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
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significância é inferior a 5% (0,000< 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 1,000, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é inferior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos não têm
variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Complexidade de indivíduos da localidade AC no pretest GOLUCA

Tal como já foi referido, uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste paramétrico de
Mann-Whitney, para amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o
índice de complexidade, pelos 24 indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta
valores superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática USUAL (10 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,192).
AC
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

14

,22

pre_complexidade_USUAL

10

,67

Máximo

Media

Desv. típ.

93,93

9,9493

24,33528

255,52

41,5000

81,62314

Tabela 10.2.24: Estadísticos descritivos da localidade AC pretest

pre_complexidade

AC
AC_USUAL

N

Média das ordens

Soma das ordens

10

14,75

147,50

AC_TNC

14

10,89

152,50

Total

24
pre_complexidade

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

47,500
152,500
-1,318
,187
,192(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: idt_sitios
Tabela10.2.25: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade AC pretest
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Gráfico 10.2. 6: índice de complexidade localidade AC pretest

•

Índice de Complexidade de indivíduos da localidade AC no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 24
indivíduos da localidade AC no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,341).
AC
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

14

,85

86,95

16,4743

22,89949

pos_complexidade_USUAL

10

,90

978,14

103,7850

307,34398

Tabela 10.2.26: Estadísticos descritivos da localidade AC postest

pos_complexidade

idt_sítios
AC_USUAL

N

Média das ordens

Soma das ordens

10

10,80

108,00

AC_TNC

14

13,71

192,00

Total

24

pos_complexidade
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

53,000
108,000
-,997
,319
,341(a)

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.27: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade AC postest

286

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.2 7: índice de complexidade localidade AC postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade AC sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (14 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade AC. Verifica-se que a complexidade das redes é superior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,109).
AC_TNC
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

14

,22

pos_complexidade

14

,85

93,93

9,9493

24,33528

86,95

16,4743

22,89949

Tabela10.2.28: Estadísticos descritivos da localidade AC grupo TNC
N
pos_complexidade –
pre_complexidade

Média das ordens

Soma das ordens

5(a)

5,40

27,00

9(b)

8,67

78,00

Ordens negativas
Ordens positivas
Empates

0(c)

Total

14

a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-1,601(a)
,109

a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.29: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade AC - grupoTNC
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Gráfico 10.2.8: Índice de complexidade Localidade AC_ grupo TNC

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade AC sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade AC. Verifica-se que a complexidade das redes é superior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,515).
AC_ USUAL
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

10

,67

255,52

41,5000

81,62314

pos_complexidade

10

,90

978,14

103,7850

307,34398

Tabela 10.2.30: Estadísticos descritivos da localidade AC grupo USUAL
N
pos_complexidade –
pre_complexidade

Ordens negativas
Ordens positivas

Média das ordens

Soma das ordens

5(a)

5,60

28,00

4(b)

4,25

17,00

Empates

1(c)
Total
10
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z

-,652(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,515
a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.31: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade AC – grupo USUAL
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Gráfico 10.2.9: Índice de complexidade Localidade AC_ grupo USUAL

Gráfico 10.2.10: Índice de complexidade Localidade AC

10.2.2.2.Índice de complexidade na localidade AR
Complexidade
N

34
Media

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

18,4176
56,93757
,429

Positiva

,429

Negativa

-,378
2,499
,000

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.32: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade AR
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Complexidade
Valor de prova(a)

2,92

Casos < Valor de prova

16

Casos >= Valor de prova

18

Total e casos

34

Número de sequências

13

Z

-1,552

Sig. asintót. (bilateral)

,121

a Mediana
Tabela 10.2.33: Teste de sequências da complexidade AR
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

,496

1

32

,486

Tabela 10.2.34: Teste de sequências da complexidade AR

Constata-se que a variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de KolmogorovSmirnov analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez
que o nível de significância é inferior a 5% (0,000< 0,05), isto significa que os dados são diferentes
dos de uma distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de
significância da prova de 0,121, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados
aleatórios, pelo que se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias
contata-se que o nível de significância do teste de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar
que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não
paramétrico.
•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade AR no pretest GOLUCA

Uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica, neste caso, a utilização do teste paramétrico de MannWhitney, para amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice
de complexidade, pelos 34 indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (16 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativa (p=0,463).
AR_pretest
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

16

,67

106,91

15,3319

32,15092

pre_complexidade_USUAL

18

,67

314,09

21,1606

73,23985

Tabela 10.2.35: Estadísticos descritivos da localidade AR pretest

Complexidade

TNC_USUAL
USUAL
TNC
Total
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N

Média das ordens

Soma das ordens

18

16,31

293,50

16
34

18,84

301,50

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Complexidade
U de Mann-Whitney

122,500

W de Wilcoxon

293,500

Z

-,743

Sig. asintót. (bilateral)

,458

Sig. exARta [2*(Sig. unilateral)]

,463(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.36: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade AR pretest

Gráfico 10.2.11: Índice de complexidade localidade AR pretest

•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade AR no postest GOLUCA
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 34
indivíduos da localidade AR no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (16 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,878).
AR_postest
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

16

1,12

16,15

4,6900

3,62231

pos_complexidade_USUAL

18

1,68

400,31

41,4867

105,92624

Tabela10.2.37: Estadísticos descritivos da localidade AR postest

Complexidade

AR_postest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

18

17,25

310,50

16
34

17,78

284,50

Complexidade
U de Mann-Whitney

139,500

W de Wilcoxon

310,500

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,155
,877

Sig. exata [2*(Sig. unilateral)]

,878(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.38: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade AR postest
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Gráfico 10.2.12: Índice de complexidade localidade AR postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade AR sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (16 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade AR. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,109).
AR_TNC
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

16

,67

106,91

15,3319

32,15092

pos_complexidade

16

1,12

16,15

4,6900

3,62231

Tabela 10.2.39: Estadísticos descritivos da localidade AR grupo TNC
N
pos_complexidade –
pre_complexidade

Ordens negativas
Ordens positivas

Média das ordens

Soma das ordens

7(a)

10,29

72,00

9(b)

7,11

64,00

Empates

0(c)
Total
16
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z

-,207(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,836
a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.40: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade AR - grupoTNC
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Gráfico 10.2.13: Índice de complexidade Localidade AR_ grupo TNC

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade AR sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade AR. Verifica-se que a complexidade das redes é superior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,148).
AR_USUAL
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
,67
314,09 21,1606
73,23985
pos_complexidade 18
1,68
400,31 41,4867 105,92624
Tabela 10.2.41: Estadísticos descritivos da localidade AR grupo USUAL

pos_complexidade –
pre_complexidade

AR_USUAL
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

5(a)

8,00

40,00

11(b)

8,73

96,00

Empates

2(c)
Total
18
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z

-1,448(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,148
a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.42 : Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade AR – grupo USUAL
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Gráfico 10.2.14: Complexidade Localidade AR_ grupo USUAL

Gráfico 10.2.15: Índice de complexidade Localidade AR

10.2.2.3.Índice de complexidade na localidade S
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

37
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferencias mais extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov

36,0132
144,22719
,430

Positiva

,430

Negativa

-,403

2,617
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.43: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade S
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Complexidade
Valor de prova(a)

4,83

Casos < Valor de prova

18

Casos >= Valor de prova

19

Total e casos

37

Número de sequências

25

Z

1,673
Sig. asintót. (bilateral)
,094
a Mediana
Tabela 10.2.44: Teste de sequências para a complexidade S
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

2,877

1

35

,099

Tabela 10.2.45: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade S

Constata-se que a variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de KolmogorovSmirnov analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez
que o nível de significância é inferior a 5% (0,000< 0,05), isto significa que os dados são diferentes
dos de uma distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de
significância da prova de 0,094, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados
aleatórios, pelo que se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias
contata-se que o nível de significância do teste de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar
que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não
paramétrico.
• Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade S no pretest GOLUCA
Tal como já foi referido, uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e de igualdade de variâncias, implica, neste caso, a utilização do teste
paramétrico de Mann-Whitney, para amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados
obtidos para o índice de complexidade, pelos 37 indivíduos no pretest. Constatou-se que este
indicador apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (19 indivíduos). Todavia
esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,538).
S_pretest
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

19

1,01

872,48

56,2411

198,85084

pre_complexidade_USUAL

18

,67

147,93

14,6617

35,24983

Tabela 10.2.46: Estadísticos descritivos da localidade S pretest
S_pretest N Média das ordens Soma das ordens
Complexidade USUAL
18
17,86
321,50
TNC
Total

19
37

20,08

381,50

Complexidade
U de Mann-Whitney

150,500

W de Wilcoxon

321,500

Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

-,623
,533
,538(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.47: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade S pretest
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Gráfico 10.2.16: Índice de complexidade localidade S pretest

1.2.1. Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade S no postest GOLUCA
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 34
indivíduos da localidade S no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (19 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,425).
S_postest
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

19
1,01
16,77 4,8721
4,31556
pos_complexidade_USUAL 18
,78
22,77 4,4794
5,31664
Tabela 10.2.48: Estadísticos descritivos da localidade S postest

Complexidade

S_postest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

18

17,53

315,50

19
37

20,39

387,50

Complexidade
U de Mann-Whitney

144,500

W de Wilcoxon

315,500

Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

-,806
,420
,425(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.49: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade S postest
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Gráfico 10.2.17: Índice de complexidade localidade S postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade S sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (19 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade S. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,243).
S_TNC
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

19

1,01

872,48

56,2411

198,85084

pos_complexidade

19

1,01

16,77

4,8721

4,31556

Tabela 10.2.50: Estadísticos descritivos da localidade S grupo TNC

pos_complexidade - pre_complexidade

S_TNC
Ordens negativas

Média das ordens

Soma das ordens

10(a)

N

12,40

124,00

Ordens positivas

9(b)

7,33

66,00

Empates

0(c)
Total
19
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z

-1,167(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,243
a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.51: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade S-grupoTNC
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Gráfico 10.2.18 : Índice de complexidade Localidade S_ grupo TNC

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade S sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade S. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,438).
S_USUAL
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18

,67

147,93

14,6617

35,24983

pos_complexidade

18

,78

22,77

4,4794

5,31664

Tabela 10.2.52: Estadísticos descritivos da localidade S grupo USUAL

pos_complexidade - pre_complexidade

S_USUAL
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

9(a)

9,22

83,00

7(b)

7,57

53,00

Empates

2(c)
Total
18
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z

-,776(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,438
a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.53: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade S – grupo USUAL
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Gráfico 10.2.19: Índice de complexidade Localidade S_ grupo USUAL

Gráfico 10.2.20: Índice de complexidade Localidade S

10.2.2.4. Índice de complexidade na localidade VB
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
complexidade
N

33
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

23,0885
73,42093
,388

Positiva

,388

Negativa

-,381
2,229
,000

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.54: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade VB
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Complexidade
Valor de prova(a)

3,88

Casos < Valor de prova

16

Casos >= Valor de prova

17

Total de casos

33

Número de sequências

13

Z

-1,411
Sig. asintót. (bilateral)
,158
a Mediana
Tabela 10.2.55: Teste de sequências da complexidade VB
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

5,771

1

31

,022

Tabela 10.2.56: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade VB

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,000< 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,158, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é inferior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos não têm
variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade VB no pretest GOLUCA

Uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e
de igualdade de variâncias, implica, neste caso, a utilização do teste paramétrico de Mann-Whitney,
para amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de
complexidade, pelos 33 indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (15 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,556).
VB_pretest
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

15
,90
420,36 41,1260 107,47044
pre_complexidade_USUAL 18
,78
44,51
8,0572
10,44456
Tabela 10.2.57: Estadísticos descritivos da localidade VB pretest

Complexidade

VB_pretest
VB_USUAL
VB_TNC
Total

N

Média das ordens

Soma de ordens

18

16,06

289,00

15
33

18,13

272,00

Complexidade
U de Mann-Whitney

118,000

W de Wilcoxon

289,000

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,615

,539
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,556(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.58: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade VB pretest

300

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.2.21: Índice de complexidade localidade VB pretest

•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade VB no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 33
indivíduos da localidade VB no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (15 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,381).
VB_postest
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

15

,90

pos_complexidade_USUAL

18

,17

Máximo

Media

Desv. típ.

67,75

9,1113

17,48348

406,23

42,0911

98,88973

Tabela 10.2.59: Estadísticos descritivos da localidade VB postest

Complexidade

VB_postest
VB_USUAL
VB_TNC
Total

N

Média das ordens

Soma de ordens

18

18,39

331,00

15
33

15,33

230,00

Complexidade
U de Mann-Whitney

110,000

W de Wilcoxon

230,000

Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

-,904
,366
,381(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.60: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade VB postest
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Gráfico 10.2.22: Índice de complexidade localidade VB postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade VB sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (15 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade VB. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,177).
VB_TNC
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

15

,90

420,36

41,1260

107,47044

pos_complexidade

15

,90

67,75

9,1113

17,48348

Tabela 10.2.61: Estadísticos descritivos da localidade VB grupo TNC

pos_complexidade –
pre_complexidade

VB_TNC
Ordens negativas
Ordens positivas
Empates

1(c)

Total

N

Média das ordens

Soma de ordens

9(a)

8,22

74,00

5(b)

6,20

31,00

15

a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-1,350(a)
,177

a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.62 : Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade VB - grupoTNC
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Gráfico 10.2.23: Índice de complexidade Localidade VB_ grupo TNC

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade VB sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade VB. Verifica-se que a complexidade das redes é
superior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,327).
VB_USUAL
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18

,78

44,51

8,0572

10,44456

pos_complexidade

18

,17

406,23

42,0911

98,88973

Tabela 10.2.63: Estadísticos descritivos da localidade VB grupo USUAL

pos_complexidade –
pre_complexidade

VB_USUAL
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma de ordens

8(a)

7,88

63,00

10(b)

10,80

108,00

Empates

0(c)
Total
18
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,980(a)
,327

a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.64: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade VB – grupo USUAL
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Gráfico 10.2.24: Índice de complexidade Localidade VB_ grupo USUAL

Gráfico 10.2.25: Índice de complexidade Localidade VB

10.2.2.5. Índice de complexidade na localidade ELV
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

42
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

17,2819
58,83087
,432

Positiva

,432

Negativa

-,390
2,802
,000

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.65: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade ELV
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Complexidade
Valor de prova(a)

3,26

Casos < Valor de prova

21

Casos >= Valor de prova

21

Total de casos

42

Número de sequências

24

Z

,469
Sig. asintót. (bilateral)
,639
a Mediana
Tabela 10.2.66: Teste de sequências da complexidade ELV
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

6,723

1

40

,013

Tabela 10.2.67: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade ELV

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,000< 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,639, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é inferior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos não têm
variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade ELV no pretest GOLUCA

Tal como já foi referido, uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e de igualdade de variâncias, implica, neste caso, a utilização do teste
paramétrico de Mann-Whitney, para amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados
obtidos para o índice de complexidade, pelos 42 indivíduos no pretestte. Constatou-se que este
indicador apresenta valores superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL (22 indivíduos), comparativamente ao grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos). Todavia
esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,147).
ELV_pretest
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20

,78

27,71

4,5645

6,02587

pre_complexidade_USUAL

22

,90

352,13

28,8432

80,18989

Tabela 10.2.68: Estadísticos descritivos da localidade ELV pretest

Complexidade

ELV_pretest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

22

24,11

530,50

20
42

18,63

372,50

Complexidade
U de Mann-Whitney

162,500

W de Wilcoxon

372,500

Z

-1,450
Sig. asintót. (bilateral)
,147
a Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.69: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade ELV pretest
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Gráfico 10.2.26: Índice de complexidade localidade ELV pretest

•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade ELV no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 42
indivíduos da localidade ELV no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (22
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (20 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,358).
ELV_postest
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20

,28

88,50

7,7125

19,65056

pos_complexidade_USUAL

22

,67

33,03

6,0714

8,33473

Tabela 10.2.70: Estadísticos descritivos da localidade ELV postest

Complexidade

ELV_postest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

22

23,16

509,50

20
42

19,68

393,50

Complexidade
U de Mann-Whitney

183,500

W de Wilcoxon

393,500

Z

-,920
Sig. asintót. (bilateral)
,358
a Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.71: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade ELV postest
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Gráfico 10.2.27: Índice de complexidade localidade ELV postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade ELV sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade ELV. Verifica-se que a complexidade das redes é superior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,737).
ELV_TCN
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20

,78

27,71

4,5645

6,02587

pos_complexidade

20

,28

88,50

7,7125

19,65056

Tabela 10.2.72: Estadísticos descritivos da localidade ELV grupo TNC

pos_complexidade –
pre_complexidade

ELV_TCN
Ordens negativas

Média das ordens

Soma das ordens

11(a)

N

10,36

114,00

Ordens positivas

9(b)

10,67

96,00

Empates

0(c)
Total
20
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z

-,336(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,737
a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.73 : Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade ELV - grupoTNC
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Gráfico 10.2.28: Índice de complexidade Localidade ELV_ grupo TNC

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade ELV sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (22 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade ELV. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,156).
ELV_USUAL
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

22

,90

352,13

28,8432

80,18989

pos_complexidade

22

,67

33,03

6,0714

8,33473

Tabela 10.2.74: Estadísticos descritivos da localidade ELV grupo USUAL

pos_complexidade –
pre_complexidade

ELV_USUAL
Ordens negativas

Média das ordens

Soma das ordens

12(a)

N

11,92

143,00

Ordens positivas

8(b)

8,38

67,00

Empates

2(c)
Total
22
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-1,419(a)
,156

a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.75: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade ELV – grupo USUAL
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Gráfico 10.2.29: Índice de complexidade Localidade ELV_ grupo USUAL

Gráfico 10.2.30: Índice de complexidade Localidade ELV

10.2.2.6. Índice de complexidade na localidade POM_B
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

38
Media

4,4597

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferencias más extremas

Absoluta

,334

Positiva

,330

Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov

8,83713

-,334
2,059
,000

Sig. asintót. (bilateral)
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.76: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade POM_B
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Complexidade
Valor de prova(a)

2,92

Casos < Valor de prova

18

Casos >= Valor de prova

20

Total de casos

38

Número de sequências

19

Z

-,148

Sig. asintót. (bilateral)

,883

a Mediana
Tabela 10.2.77: Teste de sequências da complexidade POM_B
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

3,116

1

36

,086

Tabela 10.2.78: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade POM_B

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa
se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,000< 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,883, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos têm
variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
• Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade POM_B no pretest GOLUCA
Uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica, neste caso, a utilização do teste paramétrico de MannWhitney, para amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice
de complexidade, pelos 38 indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos). Esta diferença é estatisticamente
significativo (p=0,015).
POM_B pretest
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

20

pre_complexidade_USUAL

18

Desv. típ.

,67

8,69

2,5500

2,12598

,67

55,89

6,5817

12,48445

Tabela 10.2.79: Estadísticos descritivos da localidade POM_B pretest
POM_B pretest
USUAL

Complexidade

TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

18

24,08

433,50

20
38

15,38

307,50

Complexidade
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

97,500
307,500
-2,418
,016
,015(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.80: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade POM_B pretest
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Gráfico 10.2.31: Índice de complexidade localidade POM_B pretest

•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade POM_B no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 38
indivíduos da localidade POM_B no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativa (p=0,133).
POM_B postest
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20

,67

19,01

3,6015

4,21233

pos_complexidade_USUAL

18

,78

255,52

24,5239

59,55321

Tabela 10.2.81: Estadísticos descritivos da localidade POM_B postest

Complexidade

POM_B postest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

18

22,36

402,50

20
38

16,93

338,50

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

Complexidade
128,500
338,500
-1,507
,132
,133(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.82: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade POM_B postest
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Gráfico 10.2.32: Índice de complexidade localidade POM_B postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade POM_B sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (16 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade POM_B. Verifica-se que a complexidade das redes é superior no postest
comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,573).
POM_B grupoTNC
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20

pos_complexidade

20

,67

8,69

2,5500

2,12598

,67

19,01

3,6015

4,21233

Tabela 10.2.83: Estadísticos descritivos da localidade POM_B grupo TNC
POM_B grupoTNC
Ordens negativas

pos_complexidade pre_complexidade

Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

9(a)

9,00

81,00

10(b)

10,90

109,00

Empates
Total

1(c)
20
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,564(a)
,573

a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.84: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade POM_B - grupoTNC
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Gráfico 10.2.33: Índice de complexidade Localidade POM_B_ grupo TNC

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade POM_B sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

É de referir o grupo de indivíduos USUAL de contraste é o mesmo para este dois grupos
POM_B e POM_C, por isso limitamo-nos a efetuar uma análise.
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade POM_B. Verifica-se que a complexidade das redes é superior no postest
comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,094).
POM (USUAL)
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18

,67

55,89

6,5817

12,48445

pos_complexidade

18

,78

255,52

24,5239

59,55321

Tabela 10.2.85: Estadísticos descritivos da localidade POM grupo USUAL
POM (USUAL)
Ordens negativas

pos_complexidade pre_complexidade

Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

6(a)

7,83

47,00

12(b)

10,33

124,00

Empates

0(c)
Total
18
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-1,677(a)
,094

a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.86: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade POM – grupo USUAL
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Gráfico 10.2.34: Índice de complexidade Localidade POM_B_ grupo USUAL

Gráfico 10.2.35: Índice de complexidade Localidade POM (POM_B/USUAL)

110.2.2.7. Índice de complexidade na localidade POM_C
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

39
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferencias más extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov

9,4269
20,68800
,400

Positiva

,400

Negativa

-,336

2,501
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.87: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade POM_C
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Complexidade
Valor de prova(a)

3,36

Casos < Valor de prova

19

Casos >= Valor de prova

20

Total de casos

39

Número de sequências

24

Z

,978
Sig. asintót. (bilateral)
,328
a Mediana
Tabela 10.2.88: Teste de sequências da complexidade POM_C
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
2,598
1 37 ,116
Tabela 10.2.89: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade POM_C

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,000< 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,328, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos têm
variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade POM_C no pretest GOLUCA

Uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica, neste caso, a utilização do teste paramétrico de MannWhitney, para amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice
de complexidade, pelos 39 indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,791).
POM_C pretest
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21

,78

116,14

11,8657

25,82971

pre_complexidade_USUAL

18

,67

55,89

6,5817

12,48445

Tabela 10.2.90: Estadísticos descritivos da localidade POM_C pretest
POM_C pretest
USUAL

Complexidade

TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

18

20,56

370,00

21
39

19,52

410,00

Complexidade
U de Mann-Whitney

179,000

W de Wilcoxon

410,000

Z

-,282

Sig. asintót. (bilateral)

,778
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,791(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.91: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade POM_C pretest
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Gráfico 10.2.35: Índice de complexidade localidade POM_C pretest

•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade POM_C no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 39
indivíduos da localidade POM_C no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,813).
POM_C postest
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21

,67

1000,00

75,1019

223,55751

pos_complexidade_USUAL

18

,78

255,52

24,5239

59,55321

Tabela 10.2.92: Estadísticos descritivos da localidade POM_C postest
POM_C postest
USUAL

Complexidade

TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

18

20,50

369,00

21
39

19,57

411,00

Complexidade
U de Mann-Whitney

180,000

W de Wilcoxon

411,000

Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

-,254
,800
,813(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.93: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade POM_C postest
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Gráfico 10.2.36: Índice de complexidade localidade POM_C postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade POM_C sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (21
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade POM_C. Verifica-se que a complexidade das
redes é superior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente
significativo (p=0,289).
POM_C (TNC)
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

21

,78

116,14

11,8657

Desv. típ.
25,82971

pos_complexidade

21

,67

1000,00

75,1019

223,55751

Tabela 10.2.94: Estadísticos descritivos da localidade POM_C grupo TNC

pos_complexidade –
pre_complexidade

POM_C (TNC)
Ordens negativas

N

Média das ordens

Soma das ordens

10(a)

8,50

85,00

Ordens positivas

11(b)

13,27

146,00

Empates

0(c)
Total
21
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-1,060(a)
,289

a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.95: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade POM_C - grupoTNC
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Gráfico 10.2.37: Índice de complexidade Localidade POM_C_ grupo TNC

Gráfico10.2.38: Índice de complexidade Localidade POM (POM_C/USUAL)

10.2.2.8.Índice de complexidade na localidade POC
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

41
Media

8,7917

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferencias mais extremas

Absoluta

,410

Positiva

,410

Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

25,56884

-,377
2,628
,000

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.96: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade POC
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Complexidade
Valor de prova(a)

2,92

Casos < Valor de prova

19

Casos >= Valor de prova

22

Total de casos

41

Número de sequências
Z

21
,000
1,000

Sig. asintót. (bilateral)
a Mediana
Tabela 10.2.97: Teste de sequências da complexidade POC
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
1,581
1 39 ,216
Tabela 10.2.98: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade POC

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa
se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,000< 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 1,000, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos têm
variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade POC no pretest GOLUCA

Uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica, neste caso, a utilização do teste paramétrico de MannWhitney, para amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice
de complexidade, pelos 41 indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (20 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,958).
POC_pretest
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21

,78

156,50

11,1910

33,66041

pre_complexidade_USUAL

20

,78

60,81

6,2725

13,06331

Tabela 10.2.99: Estadísticos descritivos da localidade POC pretest

Complexidade

POC_pretest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

20

21,10

422,00

21
41

20,90

439,00

Complexidade
U de Mann-Whitney

208,000

W de Wilcoxon

439,000

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,052
,958

a Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.100: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade POC pretest
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Gráfico 10.2.39: Índice de complexidade localidade POC pretest

•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade POC no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 41
indivíduos da localidade POC no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (20 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,196).
POC_postest
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21

,78

233,79

23,1633

55,05067

pos_complexidade

20

,78

17,39

4,0130

3,91458

Tabela 10.2.101: Estadísticos descritivos da localidade POC postest

Complexidade

POC_postest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

20

18,53

370,50

21
41

23,36

490,50

Complexidade
U de Mann-Whitney

160,500

W de Wilcoxon

370,500

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-1,293
,196

a Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.102: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade POC postest
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Gráfico 10.2.40: Índice de complexidade localidade POC postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade POC sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade POC. Verifica-se que a complexidade das redes é superior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,478).
POC_TNC
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21

,78

156,50

11,1910

33,66041

pos_complexidade

21

,78

233,79

23,1633

55,05067

Tabela 10.2.103: Estadísticos descritivos da localidade POC grupo TNC

pos_complexidade –
pre_complexidade

POC_TNC
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

7(a)

12,29

86,00

13(b)

9,54

124,00

Empates

1(c)
Total
21
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,709(a)
,478

a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.104: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade POC – grupoTNC
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Gráfico 10.2.41: Índice de complexidade Localidade POC_ grupo TNC

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade POC sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade POC. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,968).
POC_USUAL
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20

,78

60,81

6,2725

13,06331

pos_complexidade

20

,78

17,39

4,0130

3,91458

Tabela 10.2.105: Estadísticos descritivos da localidade POC grupo USUAL

pos_complexidade –
pre_complexidade

POC_USUAL
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

9(a)

10,67

96,00

10(b)

9,40

94,00

Empates

1(c)
Total
20
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,040(a)
,968

a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.106: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade POC – grupo USUAL
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Gráfico 10.2.42: Índice de complexidade Localidade POC_ grupo USUAL

Gráfico 10.2.43: Índice de complexidade Localidade POC

10.2.2.9. Índice de complexidade na localidade CM_GN
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

20
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

60,3080
222,30252
,442

Positiva

,442

Negativa

-,394

Z de Kolmogorov-Smirnov

1,977
Sig. asintót. (bilateral)
,001
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela10.2.107: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade CM_GN
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Complexidade
Valor de prova(a)

2,92

Casos < Valor de prova

9

Casos >= Valor de prova

11

Total de casos

20

Número de sequências

6

Z

-2,043
Sig. asintót. (bilateral)
,041
a Mediana
Tabela 10.2.108: Teste de sequências da complexidade CM_GN
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
4,279
1 18 ,053
Tabela 10.2.109: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade CM_GN

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa
se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,001< 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,041, o que significa que os dados diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se
pode considerar uma amostra não aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos têm
variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade CM_GN no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 20
indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (10 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,853).
CM_GN pretest
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

10
,67 1000,00 109,9990 313,51986
pre_complexidade_USUAL 10
1,68
76,85
10,6170
23,36559
Tabela10.2.110: Estadísticos descritivos da localidade CM_GN pretest
CM_GN pretest
USUAL

Complexidade

TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

10

10,20

102,00

10
20

10,80

108,00

Complexidade
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

47,000
102,000
-,227

,820
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,853(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.111: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade CM_GN pretest
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Gráfico10.2.44: Índice de complexidade localidade CM_GN pretest

•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade CM_GN no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 20
indivíduos da localidade CM_GN no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (10 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (10 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,353).
CM_GN postest
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

10
,67
193,21 26,3600 59,08237
pos_complexidade_USUAL 10
1,01
42,39
8,1860 12,87676
Tabela 10.2.112: Estadísticos descritivos da localidade CM_GN postest
CM_GN postest
USUAL

Complexidade

TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

10

9,25

92,50

10
20

11,75

117,50

Complexidade
U de Mann-Whitney

37,500

W de Wilcoxon

92,500

Z

-,945

Sig. asintót. (bilateral)

,345
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,353(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.113: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade CM_GN postest
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Gráfico 10.2.45: Índice de complexidade localidade CM_GN postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade CM_GN sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (10 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GN. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,799).
CM_GN (TNC)
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

10

,67

1000,00

109,9990

313,51986

pos_complexidade

10

,67

193,21

26,3600

59,08237

Tabela 10.2.114: Estadísticos descritivos da localidade CM_GN grupo TNC
CM_GN (TNC)
pos_complexidade pre_complexidade

N
Ordens negativas
Ordens positivas

Média das ordens

Soma das ordens

4(a)

6,25

25,00

6(b)

5,00

30,00

Empates

0(c)
Total
10
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,255(a)
,799

a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.115: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade CM_GN - grupoTNC
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Gráfico10.2.46: Índice de complexidade Localidade CM_GN_ grupo TNC

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade CM_GN sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Seguiu-se a análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GN. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,646).
CM_GN USUAL
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

10

1,68

76,85

10,6170

23,36559

pos_complexidade

10

1,01

42,39

8,1860

12,87676

Tabela 10.2.116: Estadísticos descritivos da localidade CM_GN grupo USUAL
CM_GN USUAL
Ordens negativas

pos_complexidade pre_complexidade

Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

3(a)

7,67

23,00

7(b)

4,57

32,00

Empates
Total

0(c)
10
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade

Z

-,459(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,646
a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.117: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade CM_GN – grupo USUAL
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Gráfico10.2.47: Índice de complexidade Localidade CM_GN_ grupo USUAL

Gráfico10.2.48: Índice de complexidade Localidade CM_GN

10.2.2.10.Índice de complexidade na localidade CM_GI
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

27
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov

5,1667
5,73607
,308

Positiva

,308

Negativa

-,194

1,599
Sig. asintót. (bilateral)
,012
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela10.2.118: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade CM_GI
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Complexidade
Valor de prova(a)

2,92

Casos < Valor de prova

11

Casos >= Valor de prova

16

Total de casos

27

Número de sequências

15

Z

,188
Sig. asintót. (bilateral)
,851
a Mediana
Tabela10.2.119: Teste de sequências da complexidade CM_GI
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
3,909
1 25 ,059
Tabela 10.2.120: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade CM_GI

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,012< 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,851, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos têm
variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade CM_GI no pretest GOLUCA

Tal como já foi referido, uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e de igualdade de variâncias, implica, neste caso, a utilização do teste
paramétrico de Mann-Whitney, para amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados
obtidos para o índice de complexidade, pelos 27 indivíduos no pretest. Constatou-se que este
indicador apresenta valores superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL (9 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos
que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (18 indivíduos). Todavia esta
diferença não é estatisticamente significativo (p=0,860).
CM_GI pretest
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
,22
20,70 4,4422
4,79961
pre_complexidade_USUAL
9
,67
21,39 6,6156
7,37825
Tabela 10.2.121: Estadísticos descritivos da localidade CM_GI pretest

Complexidade

CM_GI pretest
USUAL

N

Média das ordens

Soma das ordens

9

14,44

130,00

TNC

18
27

13,78

248,00

Total

Complexidade
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z

77,000
248,000
-,206

Sig. asintót. (bilateral)

,837
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,860(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.122: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade CM_GI pretest
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Gráfico 10.2.49: Índice de complexidade localidade CM_GI pretest

•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade CM_GI no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 27
indivíduos da localidade CM_GI no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (9 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (18 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,085).
CM_GI postest
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
,22
166,18 22,9411 50,93929
pos_complexidade_USUAL
9
,78
6,99
2,8600
2,04414
Tabela10.2 123: Estadísticos descritivos da localidade CM_GI postest

Complexidade

CM_GI postest
USUAL

N

Média das ordens

Soma das ordens

9

10,22

92,00

TNC

18
27

15,89

286,00

Total

Complexidade
U de Mann-Whitney

47,000

W de Wilcoxon

92,000

Z

-1,753

Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

,080
,085(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela10.2.124: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade CM_GI postest
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Gráfico 10.2.50: Índice de complexidade localidade CM_GI postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade CM_GI sujeitos à implementação
da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (16 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GI. Verifica-se que a complexidade das redes é superior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,113).
CM_GI TNC
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18

,22

20,70

4,4422

4,79961

pos_complexidade

18

,22

166,18

22,9411

50,93929

Tabela10.2.125: Estadísticos descritivos da localidade CM_GI grupo TNC
N
pos_complexidade –
pre_complexidade

Ordens negativas
Ordens positivas

Média das ordens

Soma das ordens

6(a)

7,17

43,00

11(b)

10,00

110,00

Empates

1(c)
Total
18
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z

-1,586(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,113
a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.126: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade CM_GI - grupoTNC
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Gráfico 10.2.51: Índice de complexidade Localidade CM_GI_ grupo TNC´

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade CM_GI sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos
à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GI. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,374).
CM_GI USUAL
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

9
,67
21,39 6,6156
7,37825
pos_complexidade 9
,78
6,99 2,8600
2,04414
Tabela10.2.127: Estadísticos descritivos da localidade CM_GI grupo USUAL
N
pos_complexidade pre_complexidade

Ordens negativas
Ordens positivas

Média das ordens

Soma das ordens

5(a)

6,00

30,00

4(b)

3,75

15,00

Empates

0(c)
Total
9
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade
Z

-,889(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,374
a Baseado em ordens positiva.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.128: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade CM_GI – grupo USUAL
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Gráfico10.2.52: Índice de complexidade Localidade CM_GI_ grupo USUAL

Gráfico10.2.52: Índice de complexidade Localidade CM_GI

10.2.2.11. Índice de complexidade na localidade CM_GA
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Complexidade
N

25
Media

42,0876

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,405

Positiva

,405

Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov

150,32415

-,391
2,025
,001

Sig. asintót. (bilateral)
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.129: Teste de Kolmogorov-Smirnov da complexidade CM_GA complexidade
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Complexidade
Valor de prova(a)

2,92

Casos < Valor de prova

12

Casos >= Valor de prova

13

Total de casos

25

Número de sequências

12

Z

-,401
Sig. asintót. (bilateral)
,688
a Mediana
Tabela 10.2.130: Teste de sequências da complexidade CM_GA
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
4,862
1 23 ,038
Tabela 10.2.131: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da complexidade CM_GA

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,001< 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,688, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene é
inferior a 0,05 (p=0,038), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias diferentes. Uma vez
que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade CM_GA no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 25
indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (11 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,893).
CM_GA pretest
pre_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

14

1,51

104,28

10,5707

Desv. típ.
27,04920

pre_complexidade_USUAL

11

,67

753,65

82,2000

223,87929

Tabela 10.2.132: Estadísticos descritivos da localidade CM_GA pretest
CM_GA pretest
USUAL

Complexidade

TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

11

13,27

146,00

14
25

12,79

179,00

Complexidade
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

74,000
179,000
-,165

,869
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,893(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela10.2.133: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade CM_GA pretest
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Gráfico 10.2.54: Índice de complexidade localidade CM_GA pretest

•

Índice de Complexidade do total de indivíduos da localidade CM_GA no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 25
indivíduos da localidade CM_GA no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (11 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,936).
CM_GA postest
pos_complexidade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

14
,78
11,80 3,7936
3,02576
pos_complexidade_USUAL 11
,67
46,36 8,1864 13,51762
Tabela10.2.134: Estadísticos descritivos da localidade CM_GA postest
CM_GA postest
USUAL

Complexidade

TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

11

13,14

144,50

14
25

12,89

180,50

Complexidade
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z

75,500
180,500
-,082

Sig. asintót. (bilateral)

,934
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,936(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de grupo: TNC_USUAL
Tabela 10.2.135: Testes de Mann-Whitney da complexidade na localidade CM_GA postest
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Gráfico 10.2.54: Índice de complexidade localidade CM_GA postest

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade CM_GA sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Teve lugar a análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (14 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GA. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,917).
CM_GA TNC
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

14

1,51

104,28

10,5707

27,04920

pos_complexidade

14

,78

11,80

3,7936

3,02576

Tabela 10.2.136: Estadísticos descritivos da localidade CM_GA grupo TNC
CM_GA TNC
Ordens negativas

pos_complexidade pre_complexidade

N

Média das ordens

Soma das ordens

7(a)

6,71

47,00

Ordens positivas

6(b)

7,33

44,00

Empates

1(c)

Total

14
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,105(a)
,917

a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.137: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade CM_GA - grupoTNC
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Gráfico10.2.56: Índice de complexidade Localidade CM_GA_ grupo TNC

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade CM_GA sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (11 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GA. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,424).
CM_GA USUAL
pre_complexidade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

11

,67

753,65

82,2000

223,87929

pos_complexidade

11

,67

46,36

8,1864

13,51762

Tabela 10.2.138: Estadísticos descritivos da localidade CM_GA grupo USUAL
CM_GA USUAL
Ordens negativas

pos_complexidade pre_complexidade

Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

5(a)

8,40

42,00

6(b)

4,00

24,00

Empates
Total

0(c)
11
a pos_complexidade < pre_complexidade
b pos_complexidade > pre_complexidade
c pos_complexidade = pre_complexidade
pos_complexidade - pre_complexidade

Z

-,800(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,424
a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.2.139: Prova de Wilcoxon da complexidade na localidade CM_GA – grupo USUAL
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Gráfico 10.2.57: Índice de complexidade Localidade CM_GA_ grupo USUAL

Gráfico10.2.58: Índice de complexidade Localidade CM_GA

Gráfico 10.2.59: Índice de complexidade de todas as localidades (TNC/USUAL) pretest
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Gráfico 10.2.60: Índice de complexidade de todas as localidades (TNC/USUAL) postest
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10.3.Análise do índice de Similaridade com a rede de referência
10.3.1. Análise da similaridade do total de indivíduos
O índice de similaridade das redes associativasPathfinder éum indicador que é calculado através
da comparação das ligações existentes em duas redes, no nosso caso, a comparação é feita entre a
rede de referência e a rede de cada indivíduo da nossa amostra. A similaridade é calculada dividindo
o número de ligações em comum pela diferença entre o número de ligações das duas redes e o
número de ligações comuns às duas redes. Tal como foi descrito na seção 5.8 o coeficiente de
similaridade (Goldsmith e Davenport, 1990) oscila, por isso, entre 0 e 1. O valor 0 significa que não
existem ligações comuns e o valor 1 significa que as redes são totalmente idênticas. Tem-se que Duas
redes idênticas proporcionarão uma similaridade igual a 1 e duas redes que não partilhem ligações
proporcionarão uma similaridade de 0. (Casas, 2002; Casas e Luengo, 2003; Interlink, 2006).
Pode-se afirmar que o coeficiente de similaridade possibilita realizar estudos comparativos
entre as redes de dois indivíduos e analisar a evolução das redes ao longo de determinado intervalo
de tempo, no nosso caso particular, no período antes e após a implementação das unidades
didáticas.
Para o estudo dos valores obtidos por este indicador teremos em primeira instância de
averiguar o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).Tal como é sabido, para se
aplicar uma prova paramétrica é necessário o cumprimento das condições de aleatoriedade, de
normalidade e de igualdade de variâncias, para testar iremos recorrer ao teste de Sequências,
Kolmogorov- Smirnov e ao teste de Levene, respetivamente. Dependendo dos resultados decide-se o
tipo de análise a efetuar.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos pretest GOLUCA

Pretende-se analisar possíveis diferenças deste indicador entre os indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154 indivíduos) e os indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (188 indivíduos).
Veja-se, numa primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Similaridade
N

342
Media

,0795

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,215

Positiva

,215

Negativa

-,097

Z de Kolmogorov-Smirnov

,03680

3,985
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.1: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade no prestest TNC/USUAL
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Similaridade
Valor de prova(a)

,06

Casos < Valor de prova

101

Casos >= Valor de prova

241

Total de casos

342

Número de sequências

137

Z

-,826

Sig. asintót. (bilateral)

,409

a Mediana
Tabela 10.3.2: Teste de sequências da Similaridade no prestest total TNC/USUAL
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

5,260

1

340

,022

Tabela 10.3.3: Teste de Levene da homogeneidade de variâncias da Similaridade no prestest total TNC/USUAL

A variável não segue uma distribuição normal, pois a prova analisa se há diferenças
significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de significância é
inferior a 5% (p=0,000 < 0,05) isto significa que os dados são diferentes de uma distribuição normal.
No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova é p=0,409, o que
significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode
considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de
significância do teste de Levene é inferior a 0,05 (p=0,0,022), pelo que se pode afirmar que os grupos
tem variâncias diferentes.
Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico.
Procedeu-se, então, a uma comparação dos resultados obtidos no pretest e constatou-se
que, o grupo USUAL apresenta valores superiores comparativamente ao grupo TNC, no entanto esta
diferença não é estatisticamente significativa (p=0,221).
Pretest
Similaridade_TCN

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

188

N

,00

,19

,0766

,03416

Similaridade_USUAL

154

,00

,20

,0830

,03962

Tabela 10.3.4:Estadísticos descritivos prestest total de indivíduos
Pretest
Similaridade

USUAL
TNC
Total

N

Media das ordens

Soma das ordens

154

178,69

27518,50

188
342

165,61

31134,50

Similaridade
U de Mann-Whitney

13368,500

W de Wilcoxon

31134,500

Z

-1,225
Sig. asintót. (bilateral)
,221
a Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.5: Prova de Mann-Whitney da Similaridade total de indivíduos pretest
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Gráfico10.3.1: Índice de coerência do total de indivíduos no pretest

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos postest GOLUCA

Pretende-se analisar possíveis diferenças deste indicador entre os indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154 indivíduos) e os indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (188 indivíduos).
Veja-se, numa primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não
paramétrico).
Similaridade
N

342
Media

,0795

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferencias más extremas

Absoluta

,04007
,246

Positiva

,246

Negativa

-,100

Z de Kolmogorov-Smirnov

4,556
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a A distribiução de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir de los datos.
Tabela 10.3.6: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade no postest total TNC/USUAL
Similaridade
Valor do teste(a)

,06

Casos < Valor do teste

127

Casos >= Valor do teste
Casos em total

215
342

Número de sequências

161

Z

,037
,970

Sig. asintót. (bilateral)
a Mediana
Tabela 10.3.7: Teste de sequências da Similaridade no postest total TNC/USUAL
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Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
1,931
1 340 ,166
Tabela 10.3.8: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da Similaridade no postest total TNC/USUAL

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e os de uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,000 < 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,970, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,166), pelo que se pode afirmar que os
grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Mann-Whitney, para
amostras independentes.
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 342
indivíduos no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (188 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística significativa (p=0,075).
Postest
Similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

188
,00
,20 ,0767
,03783
Similaridade_USUAL 154
,00
,20 ,0829
,04253
Tabela 10.3.9:Estadísticos descritivos postest total de indivíduos

Similaridade

Postest
USUAL
TNC
Total

Media das ordens

Soma das ordens

154

N

181,98

28025,50

188
342

162,91

30627,50

Similaridade
U de Mann-Whitney

12861,500

W de Wilcoxon

30627,500

Z

-1,783
Sig. asintót. (bilateral)
,075
a Variável de agrupación: TNC_USUAL
Tabela10.3.10: Prova de Mann-Whitney da Similaridade do postest do total de indivíduos
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Gráfico 10.3.2: Índice de Similaridade do total de indivíduos no postest

•

Comparação da similaridade de todos os indivíduos sujeitos à implementação da unidade
didática TNC entre o pretest e o postest

Investigue-se, qual o tipo de teste mais adequado que se deve aplicar (paramétrico ou não
paramétrico).
Similaridade
N

376
Media

,0766

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,240

Positiva

,240

Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov

,03599

-,094
4,655
,000

Sig. asintót. (bilateral)
a A distribuição de contraste é a Normal.
b. Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.11: Teste de Kolmogorov-Smirnov TNC total pretest/postest

Similaridade
Valor de prova(a)

,06

Casos < Valor de prova

134

Casos >= Valor de prova

242

Total de casos

376

Número de sequências

166

Z

-,843
Sig. asintót. (bilateral)
,399
a Mediana
Tabela 10.3.12: Teste de sequências TNC total pretest/postest
Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
2,828
1 374 ,093
Tabela 10.3.13: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias total TNC pretest/postest
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A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa
se há diferenças significativos entre os dados e os de uma distribuição normal. Uma vez que o nível
de significância é inferior a 5% (0,000 < 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,399, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,093), pelo que se pode afirmar que os
grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Wilcoxon, para
amostras relacionadas.
Na análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (188 indivíduos) entre o pretest e o postest. Constata-se
que ocorreu um aumento dos valores do índice de similaridade do pretest para o postest, todavia
não é estatisticamente significativo (p = 0,959).
TNC
pre_similaridade

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

188

N

,00

,19

,0766

,03416

pos_similaridade

188

,00

,20

,0767

,03783

Tabela 10.3.14: Estadísticos descritivos total de indivíduos TNC

pos_similaridade –
pre_similaridade

TNC
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Media das ordens

Soma das ordens

90(a)

86,92

7822,50

86(b)

90,16

7753,50

Empates

12(c)
Total
188
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,051(a)
,959

a Baseado nas ordens positivas.
b Prova das ordens de Wilcoxon
Tabela 10.3.15: Teste de Wilcoxon da Similaridade dos indivíduos total TCN.

Gráfico10.3.3: Índice de Similaridade grupo TCN (pretest/postest)
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•

Comparação da Similaridade de todos os indivíduos sujeitos à implementação da unidade
didática USUAL entre o pretest e o postest
Veja-se qual o teste mais adequado que se deve aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Similaridade
N

308
Media

,0829

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,04103
,218

Positiva

,218

Negativa

-,097

Z de Kolmogorov-Smirnov

3,830
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a A distribuição de contraste é a Normal.
b. Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.16: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade do grupo USUAL total pretest/postest
Similaridade
Valor de prova(a)

,07

Casos < Valor de prova

153

Casos >= Valor de prova

155

Total de casos

308

Número de sequências

145

Z

-1,141

Sig. asintót. (bilateral)

,254

a Mediana
Tabela 10.3.17: Teste de sequências da Similaridade USUAL total ( pretest/postest)
Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
,465
1 306 ,496
Tabela 10.3.18: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias grupo USUAL (pretest/postest)

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,000< 0,05), isto significa que os dados são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,254, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,496), pelo que se pode afirmar que os
grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Wilcoxon, para
amostras relacionadas.
Tendo em conta os resultados obtidos procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154
indivíduos) entre o pretest e o postest. Constatou-se que ocorreu uma diminuição dos valores do
índice de similaridade do pretest para o postest, todavia não é estatisticamente significativo (p =
0,596)
USUAL
pre_similaridade
pos_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

154

,00

,20

,0830

,03962

154

,00

,20

,0829

,04253

Tabela 10.3.19: Estadísticos descritivos total de indivíduos USUAL
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pos_similaridade –
pre_similaridade

USUAL
Ordens negativas

Media das ordens

Soma das ordens

74(a)

N

72,11

5336,50

Ordens positivas

68(b)

70,83

4816,50

Empates

12(c)
Total
154
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-,530(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,596
a Baseado nas ordens positivas
b Prova de los rangos con signo de Wilcoxon
Tabela 10.3.20: Teste de Wilcoxon da Similaridade dos indivíduos total USUAL.

Gráfico 10.3.4: índice de Similaridade do grupo USUAL total (pretest/postest)

Gráfico 10.3.5: Índice de Similaridade do total de indivíduos TCN e USUAL

10.3.2. Análise do índice de similaridade por localidades
10.3.2.1.

Índice de similaridade na localidade AC

Veja-se qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
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Similaridade
N

24
Media

,0727

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,03467
,280

Positiva

,280

Negativa

-,128

Z de Kolmogorov-Smirnov

1,373
Sig. asintót. (bilateral)
,046
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.21: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade AC
Similaridade
Valor do teste(a)

,06

Casos < Valor do teste

9

Casos >= Valor do teste

15

Casos em total

24

Número de sequências

12

Z

,000
Sig. asintót. (bilateral)
1,000
a Mediana
Tabela 10.3.22: Teste de sequências da Similaridade AC
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
7,070
1 22 ,014
Tabela 10.3.23: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da Similaridade AC

Neste caso, a variável segue não segue uma distribuição normal, pois o teste de
Kolmogorov-Smirnov analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição
normal. Uma vez que o nível de significância é inferior a 5% (0,046< 0,05), isto significa que os dados
são diferentes de uma distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de
significância da prova de 1,000, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados
aleatórios, pelo que se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene é
inferior a 0,05 (p=0,014), pelo que se pode afirmar que os grupos não têm variâncias iguais. Uma vez
que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade AC no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 24
indivíduos no pretest na localidade AC. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,585).
AC_ pretest
pre_similaridade TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

14

,02

,12

,0664

,02893

pre_similaridade USUAL

10

,03

,16

,0814

,04144

Tabela 10.3.24: Estadísticos descritivos da localidade AC pretest
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AC_ pretest
USUAL

Similaridade

TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

10

13,50

135,00

14
24

11,79

165,00

Similaridade
U de Mann-Whitney

60,000

W de Wilcoxon

165,000

Z

-,591

Sig. asintót. (bilateral)

,555

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

,585(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.25: Testes de Mann-Whitney da Similaridade na localidade AC pretest

Gráfico 10.3.6: Índice de Similaridade da localidade AC no pretest

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade AC no postest GOLUCA

Na análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 24 indivíduos da
localidade AC no postest, constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (10 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,508).
AC_Postest
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
pos_similaridade TNC
14
,03
,13 ,0645
,03059
pos_similaridadeUSUAL 10
,02
,16 ,0771
,04477
Tabela 10.3.26: Estadísticos descritivos da localidade AC postest

Similaridade

AC_postest
USUAL
TNC
Total

N
10
14
24

Média das ordens
13,70
11,64

Soma das ordens
137,00
163,00
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Similaridade
U de Mann-Whitney

58,000

W de Wilcoxon

163,000

Z

-,705

Sig. asintót. (bilateral)

,481

Sig. exacta [2*(Sig.
unilateral)]

,508(a)

a Não corrigidos para os empates.
b Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.27: Testes de Mann-Whitney da Similaridade na localidade AC postest

Gráfico 10.3.7: Índice de Similaridade da localidade AC no postest

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade AC sujeitos à implementação
da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (14 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade AC. Verifica-se que a similaridade das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,875).
AC_TNC
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

14
,02
,12 ,0664
,02893
pos_similaridade
14
,03
,13 ,0645
,03059
Tabela 10.3.28: Estadísticos descritivos da localidade AC grupo TNC

pos_similaridade –
pre_similaridade

AC_TNC
Ordens negativas

Média das ordens

Soma das ordens

6(a)

N

6,83

41,00

Ordens positivas

6(b)

6,17

37,00

Empates

2(c)
Total
14
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,157(a)
,875

a Baseado nas ordens positivas.
b Prova das ordens de Wilcoxon
Tabela 10.3.29: Prova de Wilcoxon da Similaridade na localidade AC - grupoTNC
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Gráfico 10.3.8: Índice de Similaridade da localidade AC_ grupo TNC

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade AC sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade AC. Verifica-se que a similaridade das redes é
inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,594).
AC_USUAL
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

10
,03
,16 ,0814
,04144
pos_similaridade 10
,02
,16 ,0771
,04477
Tabela 10.3.30: Estadísticos descritivos da localidade AC grupo USUAL

pos_similaridade –
pre_similaridade

AC_USUAL
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

6(a)

4,50

27,00

3(b)

6,00

18,00

Empates

1(c)
Total
10
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,533(a)
,594

a Baseado en los Ordens positivas.
b Prova das ordens de Wilcoxon
Tabela10.3.31 : Prova de Wilcoxon da Similaridade na localidade AC – grupo USUAL
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Gráfico 10.3.9: Índice de similaridade da localidade AC_ grupo USUAL

Gráfico 10.3.10: Índice de similaridade localidade AC (pretest/postest)

10.3.2.2.Índice de similaridade na localidade AR
Veja-se o tipo de teste adequado que se deve aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
N

Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típica

Diferenças mais extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov

similaridade
24
,0727
,03467
,280

Positiva

,280

Negativa

-,128

1,373
Sig. asintót. (bilateral)
,046
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.32: Teste de Kolmogorov-Smirnov da similaridade AR
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Similaridade
Valor de prova(a)

,06

Casos < Valor de prova

9

Casos >= Valor de prova

15

Total de casos

24

Número de sequências

12

Z

,000
Sig. asintót. (bilateral)
1,000
a Mediana
Tabela 10.3.33: Teste de sequências da similaridade AR
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
1,659
1 22 ,211
Tabela 10.3.34: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da similaridade AR

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e os de uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,046 < 0,05), isto significa que os dados são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 1,000, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,211), pelo que se pode afirmar que os
grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Wilcoxon, para
amostras relacionadas.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade AR no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 34
indivíduos no pretest da localidade AR. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (16 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística significativa (p=0,772).
AR_pretest
pre_similaridade TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

16
,03
,13 ,0787
,02850
pre_similaridade USUAL 18
,00
,13 ,0732
,03440
Tabela 10.3.35: Estadísticos descritivos da localidade AR pretest

Similaridade

AR_pretest
USUAL
TNC
Total

N

Media das ordens

Soma das ordens

18

17,00

306,00

16
34

18,06

289,00

Similaridade
U de Mann-Whitney

135,000

W de Wilcoxon

306,000

Z

-,312

Sig. asintót. (bilateral)

,755
Sig. exacta [2*(Sig.
,772(a)
unilateral)]
a Não corrigidos para os empates.
b Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.36: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade AR pretest
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Gráfico 10.3.11: Índice de similaridade da localidade AR pretest

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade AR no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 34
indivíduos da localidade AR no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (16 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística significativa (p=0,959).
AR_postest
pos_similaridade TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

16
,00
,13 ,0576
,02985
pos_similaridade USUAL 18
,00
,13 ,0574
,03776
Tabela 10.3.37: Estadísticos descritivos da localidade AR postest

Similaridade

AR_postest
USUAL

N

TNC
Total

Media das ordens

Soma das ordens

18

17,61

317,00

16
34

17,38

278,00

Similaridade
U de Mann-Whitney

142,000

W de Wilcoxon

278,000

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,070

,944
Sig. exacta [2*(Sig.
,959(a)
unilateral)]
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.38: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade AR postest
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Gráfico 10.3.12: Índice de similaridade da localidade AR no postest

•

Análise do índice de similaridade dos os indivíduos da localidade AR sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (16 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade AR. Verifica-se que a similaridade das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,064).
AR_TNC
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

16
,03
,13 ,0787
,02850
pos_similaridade
16
,00
,13 ,0576
,02985
Tabela 10.3.39: Estadísticos descritivos da localidade AR grupo TNC

pos_similaridade –
pre_similaridade

AR_TNC
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Media das ordens

Soma das ordens

9(a)

9,11

82,00

5(b)

4,60

23,00

Empates

2(c)
Total
16
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-1,852(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,064
a Baseado nas ordens positivas.
b Prova das ordens de Wilcoxon
Tabela 10.3.40: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade AR - grupoTNC
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Gráfico 10.3.13: Índice de similaridade localidade AR _ grupo TNC

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade AR sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade AR. Verifica-se que a similaridade das redes é
inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,244).
AR_USUAL
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
,00
,13 ,0732
,03440
pos_similaridade
18
,00
,13 ,0574
,03776
Tabela 10.3.41: Estadísticos descritivos da localidade AR grupo USUAL

pos_similaridade –
pre_similaridade

AR_USUAL
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Media das ordens

Soma das ordens

9(a)

10,06

90,50

7(b)

6,50

45,50

Empates

2(c)
Total
18
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
-1,164(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,244
a Baseado nas ordens positivas.
b Prova de los ordens con signo de Wilcoxon
Tabela 10.3.42: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade AR – grupo USUAL
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Gráfico 10.3.14: Índice de similaridade da localidade AR_ grupo USUAL

Gráfico 10.3.15: Índice de similaridade localidade AR (pretest/postest

10.3.2.3. Índice de similaridade na localidade S
Veja-se o tipo de teste mais adequado que se deve aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Similaridade
N

37
Média

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,0673
,03611
,295

Positiva

,295

Negativa

-,180

Z de Kolmogorov-Smirnov

1,796
Sig. asintót. (bilateral)
,003
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.43: Teste de Kolmogorov-Smirnov da similaridade S
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Similaridade
Valor de prova(a)

,06

Casos < Valor de prova

14

Casos >= Valor de prova

23

Casos no total

37

Número de sequências

13

Z

-1,742
Sig. asintót. (bilateral)
,082
a Mediana
Tabela 10.3.44: Teste de sequências da similaridade S
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,352
1 35 ,557
Tabela 10.3.45: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da similaridade S

A variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se
há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,003 < 0,05), isto significa que os dados são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,082, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,557), pelo que se pode afirmar que os
grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Wilcoxon, para
amostras relacionadas.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade S no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 37
indivíduos no pretest da localidade S. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (19 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,853).
S_pretest
pre_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

19
,00
,13 ,0632
,03507
pre_similaridade_USUAL 18
,00
,16 ,0716
,03768
Tabela10.3.46: Estadísticos descritivos da localidade S pretest
S_pretest
USUAL

Similaridade

TNC
Total

N

Media das ordens

Soma das ordens

18

18,94

341,00

19
37

19,05

362,00

Similaridade
U de Mann-Whitney

170,000

W de Wilcoxon

341,000

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,031

,975
Sig. exacta [2*(Sig.
,988(a)
unilateral)]
a Não corrigidos para os empates.
b Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.47: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade S pretest

358

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.3.16: Índice de similaridade da localidade S pretest

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade S no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 20
indivíduos da localidade S no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (19 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,178).
S_postest
pos_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

19
,05
,13 ,0736
,02733
pos_similaridade_USUAL 18
,00
,20 ,0970
,05450
Tabela10.3.48: Estadísticos descritivos da localidade S postest
S_postest
USUAL

Similaridade

TNC
Total

N

Media das ordens

Soma das ordens

18

21,47

386,50

19
37

16,66

316,50

Similaridade
U de Mann-Whitney

126,500

W de Wilcoxon

316,500

Z

-1,364

Sig. asintót. (bilateral)

,173
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,178(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.49: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade S postest
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Gráfico 10.3.17: Índice de similaridade da localidade S postest

•

Análise do índice de similaridade dos os indivíduos da localidade S sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (10 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade S. Verifica-se que a similaridade das redes é superior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,381).
S_TNC
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

19
,00
,13 ,0632
,03507
pos_similaridade 19
,05
,13 ,0736
,02733
Tabela 10.3.50: Estadísticos descritivos da localidade S grupo TNC

pos_similaridade –
pre_similaridade

S_TNC
Ordens negativas
Ordens positivas

Media das ordens

Soma das ordens

7(a)

N

8,29

58,00

10(b)

9,50

95,00

Empates

2(c)
Total
19
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-,876(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,381
a Baseado en los ordens negativas.
b Prova das ordens de Wilcoxon
Tabela 10.3.51: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade S - grupoTNC
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Gráfico 10.3.18: Índice de similaridade da localidade S_ grupo TNC

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade S sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade S. Verifica-se que a similaridade das redes é
superior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,071).
S_USUAL
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
,00
,16 ,0716
,03768
pos_similaridade 18
,00
,20 ,0970
,05450
Tabela 10.3.52: Estadísticos descritivos da localidade S grupo USUAL

pos_similaridade –
pre_similaridade

S_USUAL
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Media das ordens

Soma das ordens

4(a)

11,00

44,00

14(b)

9,07

127,00

Empates

0(c)
Total
18
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-1,807(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,071
a Baseado en los ordens negativas.
b Prova de los ordens con signo de Wilcoxon
Tabela10.3.53: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade S – grupo USUAL
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Gráfico 10.3.19: Índice de similaridade da localidade S_ grupo USUAL

Gráfico 10.3.20: Índice de similaridade localidade S (pretest/postest)

10.3.2.4. Índice de similaridade na localidade VB
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Similaridade
N

33
Media

,0844

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,189

Positiva

,189

Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

,03551

-,163
1,086
,189

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.54: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade VB
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Similaridade
Valor de prova(a)

,08

Casos < Valor de prova

15

Casos >= Valor de prova

18

Casos no total

33

Número de sequências

21

Z

1,119
,263

Sig. asintót. (bilateral)
a Mediana
Tabela 10.3.55: Teste de sequências da Similaridade VB
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
1,569
1 31 ,220
Tabela 10.3.56: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da Similaridade VB

Neste caso, a variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov
analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível
de significância é superior a 5% (0,189 > 0,05), isto significa que os dados não são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,263, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene
é superior a 0,05 (p=0,220), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade VB no pretest
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 33
indivíduos no pretest da localidade VB. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (15 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,620).
VB_pretest
pre_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

15
,06
,13 ,0879
,02862
pre_similaridade_USUAL 18
,00
,16 ,0816
,04098
Tabela 10.3.57: Estadísticos descritivos da localidade VB pretest

Similaridade

VB_pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
15

,0816
,0879

,04098
,02862

,00966
,00739

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
Similaridade

Asumiram-se
varianças
iguais
Não se
asumiram
varianças
iguais

1,569

Sig.
,220

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferenças
de medias

Erro típ. da
diferença

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior

Inferior

,501

31

,620

-,00629

,01256

-,03191

,01933

,517

30,172

,609

-,00629

,01216

-,03112

,01855

Tabela 10.3.58: Teste T Sudent da similaridade na localidade VB pretest
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Gráfico 10.3.21: Índice de similaridade da localidade VB pretest

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade VB no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 33
indivíduos da localidade VB no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (15 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativa
(p=0,957).
VB_postest
pos_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

15
,04
,13 ,0871
,03718
pos_similaridade_USUAL 18
,03
,19 ,0872
,03885
Tabela 10.3.59: Estadísticos descritivos da localidade VB postest

Similaridade

VB_postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
15

,0872
,0871

,03885
,03718

,00916
,00960

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
Similaridade

Asumiram-se
varianças
iguais
Não se
asumiram
varianças
iguais

,746

Sig.
,394

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferenças
de medias

Erro típ. da
diferença

,010

31

,992

,00013

,01332

-,02704

,02731

,010

30,364

,992

,00013

,01327

-,02695

,02722

Tabela 10.3.60: Teste de T Sudent da similaridade na localidade VB postest
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Gráfico 10.3.22: Índice de similaridade localidade VB postest

•

Análise do índice de similaridade dos os indivíduos da localidade VB sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (15 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade VB. Verifica-se que a similaridade das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,973).
VB_USUAL
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

15
,06
,13 ,0879
,02862
pos_similaridade 15
,04
,13 ,0871
,03718
Tabela 10.3.61: Estadísticos descritivos da localidade VB grupo TNC

VB_USUAL
pre_similaridade
pos_similaridade

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0879
,0871

15
15

,02862
,03718

,00739
,00960

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

Media
pre_similaridade pos_similaridade

,00080

Desvio
típ.
,05101

Erro típ. da
media
,01317

Superior
-,02745

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de
la
Desviació med
n típ.
ia
gl

Inferior
,02904

t
,060

14

,953

Tabela 10.3.62: Teste T Sudent da similaridade na localidade VB - grupoTNC
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Gráfico 10.3.22: Índice de similaridade localidade VB_ grupo TNC

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade VB sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade VB. Verifica-se que a similaridade das redes é
superior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,693).
VB_USUAL
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
,00
,16 ,0816
,04098
pos_similaridade 18
,03
,19 ,0872
,03885
Tabela 10.3.63: Estadísticos descritivos da localidade VB grupo USUAL
VB_USUAL
pre_similaridade
pos_similaridade

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0816
,0872

18
18

,04098
,03885

,00966
,00916

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

pre_similaridade pos_similaridade

366

Desvio
Erro típ. da
Media
típ.
media
Superior
Inferior
,05936
,01399
-,03515
,02389
,00563
Tabela 10.3.64: Teste T Sudent da similaridade na localidade VB – grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de
la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
,402

17

,693
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Gráfico 10.3.24: Índice de similaridade da localidade VB_ grupo USUAL

Gráfico 10.3.25: Índice de similaridade da localidade VB (pretest/postest)

10.3.2.5. Índice de similaridade na localidade ELV
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Similaridade
N

42
Media

,0754

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,249

Positiva

,249

Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

,03583

-,123
1,616
,011

a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.65: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade ELV
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Similaridade
Valor de prova(a)

,06

Casos < Valor de prova

16

Casos >= Valor de prova

26

Casos no total

42

Número de sequências

20

Z

-,103
,918

Sig. asintót. (bilateral)
a Mediana
Tabela 10.3.66: Teste de sequências da Similaridade ELV
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
2,939
1 40 ,094
Tabela 10.3.67: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da Similaridade ELV

Neste caso, a variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de KolmogorovSmirnov analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez
que o nível de significância é inferior a 5% (0,011< 0,05), isto significa que os dados são diferentes de
uma distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da
prova de 0,918, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios,
pelo que se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene
é superior a 0,05 (p=0,094), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade ELV no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 42
indivíduos no pretest, da localidade ELV. Constatou-se que este indicador apresenta valores
superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (22 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,383).
ELV_pretest
pre_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20
,00
,13 ,0654
,03282
pre_similaridade_USUAL 22
,03
,15 ,0844
,03675
Tabela 10.3.68: Estadísticos descritivos da localidade ELV pretest

Similaridade

ELV_pretest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

22

23,07

507,50

20
42

19,78

395,50

Similaridade
U de Mann-Whitney

185,500

W de Wilcoxon

395,500

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,873
,383

a Variável de agrupación: TNC_USUAL
Tabela 10.3.69: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade ELV pretest
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Gráfico 10.3.26: Índice de similaridade da localidade ELV pretest

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade ELV no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 42
indivíduos da localidade ELV, no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (22 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativa (p=0,605).
ELV_postest
pos_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20
,03
,13 ,0715
,03026
pos_similaridade _USUAL 22
,00
,16 ,0767
,03782
Tabela 10.3.70: Estadísticos descritivos da localidade ELV postest

Similaridade

ELV_postest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

22

22,43

493,50

20
42

20,48

409,50

Similaridade
U de Mann-Whitney
199,500
W de Wilcoxon
409,500
Z
-,518
Sig. asintót. (bilateral)
,605
a Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.71: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade ELV postest
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Gráfico 10.3.27: Índice de similaridade da localidade ELV postest

•

Análise do índice de similaridade dos os indivíduos da localidade ELV sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade ELV. Verifica-se que a similaridade das redes é superior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,856).
ELV_TNC
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20
,00
,13 ,0654
,03282
pos_similaridade
20
,03
,13 ,0715
,03026
Tabela 10.3.72: Estadísticos descritivos da localidade ELV grupo TNC

pos_similaridade –
pre_similaridade

ELV_TNC
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

10(a)

9,05

90,50

9(b)

11,06

99,50

Empates

1(c)
Total
20
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-,181(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,856
a Baseado nas Ordens negativas.
b Prova das Ordens de Wilcoxon
Tabela 10.3.73: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade ELV - grupoTNC
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Gráfico 10.3.28: Índice de similaridade da localidade ELV_ grupo TNC

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade ELV sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade ELV. Verifica-se que a similaridade das redes é
inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,646).
ELV_USUAL
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

22
,03
,15 ,0844
,03675
pos_similaridade
22
,00
,16 ,0767
,03782
Tabela 10.3.74: Estadísticos descritivos da localidade ELV grupo USUAL

pos_similaridade –
pre_similaridade

ELV_USUAL
Ordens negativas

Média das ordens

Soma das ordens

13(a)

N

10,46

136,00

Ordens positivas

8(b)

11,88

95,00

Empates

1(c)
Total
22
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-,713(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,476
a Baseado nas ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.3.75: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade ELV – grupo USUAL
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Gráfico 10.3.29: Índice de similaridade da localidade ELV_ grupo USUAL

Gráfico 10.3.30: Índice de similaridade localidade ELV (pretest/postest)

10.3.2.6. Índice de Similaridade na localidade POM_B
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Similaridade
N

38
Media

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferencias más extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov

,0765
,03422
,303

Positiva

,303

Negativa

-,181

1,868
Sig. asintót. (bilateral)
,002
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.76: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade POM_B
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Similaridade
Valor de prova(a)

,06

Casos < Valor de prova

9

Casos >= Valor de prova

29

Casos no total

38

Número de sequências

13

Z

-,569
Sig. asintót. (bilateral)
,570
a Mediana
Tabela 10.3.77: Teste de sequências da Similaridade POM_B
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
1,637
1 36 ,209
Tabela 10.3.78: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da Similaridade POM_B

Neste caso, a variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de KolmogorovSmirnov analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez
que o nível de significância é inferior a 5% (0,002< 0,05), isto significa que os dados são diferentes de
uma distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da
prova de 0,570, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios,
pelo que se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene
é superior a 0,05 (p=0,209), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade POM_B no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 38
indivíduos no pretest, na localidade POM_B. Constatou-se que este indicador apresenta valores
superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativa (p=0,553).
POM_B pretest
pre_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20
,04
,13 ,0745
,03089
pre_similaridade_USUAL
18
,00
,13 ,0789
,03835
Tabela 10.3.79: Estadísticos descritivos da localidade POM_B pretest

Similaridade

POM_B pretest
USUAL
TNC
Total

N

Media das ordens

Soma das ordens

18

20,67

372,00

20
38

18,45

369,00

Similaridade
U de Mann-Whitney

159,000

W de Wilcoxon

369,000

Z

-,631

Sig. asintót. (bilateral)

,528
Sig. exacta [2*(Sig.
,553(a)
unilateral)]
a Não corrigidos para os empates.
b Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.80: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade POM_B pretest
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Gráfico 10.3.31: Índice de similaridade localidade POM pretest (POM_B/USUAL)

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade POM_B no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 20
indivíduos da localidade POM_B no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,346).
POM_B postest
pos_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20
,03
,20 ,0841
,04437
pos_similaridade_USUAL
18
,05
,13 ,0762
,02892
Tabela 10.3.81: Estadísticos descritivos da localidade POM_B postest

Similaridade

POM_B postest
USUAL
TNC
Total

N

Media das ordens

Soma das ordens

18

17,69

318,50

20
38

21,13

422,50

Similaridade
U de Mann-Whitney

147,500

W de Wilcoxon

318,500

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,956

,339
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,346(a)
a Não corrigidos para os empates
b Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.82: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade POM_B postest
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Gráfico 10.3.32: Índice de similaridade da localidade POM postest (POM_B/USUAL)

•

Análise do índice de similaridade dos os indivíduos da localidade POM_B sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade POM_B. Verifica-se que a similaridade das redes é superior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,799).
POM_B TNC
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20

,04

,13

,0745

,03089

pos_similaridade

20

,03

,20

,0841

,04437

Tabela 10.3.83: Estadísticos descritivos da localidade POM_B grupo TNC

pos_similaridade –
pre_similaridade

POM_B TNC
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Media das ordens

Soma das ordens

6(a)

9,17

55,00

11(b)

8,91

98,00

Empates

3(c)
Total
20
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-1,018(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,309
a Baseado nas ordens negativas.
b Prova das Ordens de Wilcoxon
Tabela 10.3.84: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade POM_B - grupoTNC
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Gráfico 10.3.33: Índice de similaridade localidade POM_B (grupo TNC)

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade POM sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

É de referir o grupo de indivíduos USUAL de contraste é o mesmo para este dois grupos
POM_B e POM_C, por isso limitamo-nos a efetuar uma análise.
Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade POM_B. Verifica-se que a similaridade das redes
é inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,777).
Note-se que este grupo USUAL é o mesmo para contraste das localidades POM_B e POM_C,
como tal só faremos uma análise.
POM_ USUAL
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
,00
,13 ,0789
,03835
pos_similaridade 18
,05
,13 ,0762
,02892
Tabela 10.3.85: Estadísticos descritivos da localidade POM grupo USUAL

pos_similaridade –
pre_similaridade

POM_ USUAL
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Media das ordens

Soma das ordens

10(a)

9,20

92,00

8(b)

9,88

79,00

Empates

0(c)
Total
18
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-,283(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,777
a Baseado em ordens positivas.
b Prova das Ordens Wilcoxon
Tabela 10.3.86: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade POM – grupo USUAL
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Gráfico 10.3.34: Índice de similaridade localidade POM (grupo USUAL)

Gráfico 10.3.35: Índice de similaridade localidade POM_B/USUAL

10.3.2.7. Índice de Similaridade na localidade POM_C
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Similaridade
N

39
Media

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,0819
,03711
,169

Positiva

,169

Negativa

-,144

Z de Kolmogorov-Smirnov

1,053
Sig. asintót. (bilateral)
,217
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.87: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade POM_C
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Similaridade
Valor de prova(a)

,09

Casos < Valor de prova

19

Casos >= Valor de prova

20

Casos no total

39

Número de sequências

16

Z

-1,295
Sig. asintót. (bilateral)
,195
a Mediana
Tabela 10.3.88: Teste de sequências da Similaridade POM_C
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,447
1 37 ,508
Tabela 10.3.89: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da Similaridade POM_C

Neste caso, a variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov
analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível
de significância é superior a 5% (0,217> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,195, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene
é superior a 0,05 (p=0,508), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade POM_C no pretest GOLUCA
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 39
indivíduos no pretest, na localidade POM_C. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos). Todavia esta diferença não é estaticamente
significativo (p=0,644).
POM_C pretest
pre_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21

,00

,15

,0845

,03676

pre_similaridade_USUAL

18

,00

,13

,0789

,03835

Tabela 10.3.90: Estadísticos descritivos da localidade POM_C pretest

Similaridade

POM_C pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
21

,0789
,0845

,03835
,03676

,00904
,00802

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
Similaridade

Assumiram-se
varianças iguais

,447

Sig.
,508

Prova T para a igualdade de medias

t
,465

Sig.
(bilateral)

gl
37

,644

Diferença
de medias
-,00560

Erro típ. da
diferença
,01205

Não se
assumiram
35,569
,646
-,00560
,01209
,464
varianças iguais
Tabela 10.3.91: Teste T Sudent da similaridade na localidade POM_C pretest
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95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
-,03001

,01880

-,03013

,01892
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Gráfico 10.3.35: Índice de similaridade localidade POM pretest (POM_C/USUAL

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade POM_C no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 39
indivíduos da localidade POM_C no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos). Todavia esta diferença não é estaticamente
significativo (p=0,878).
POM_C postest
pos_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21
,00
,13 ,0687
,03253
pos_similaridade_USUAL 18
,05
,13 ,0762
,02892
Tabela 10.3.92: Estadísticos descritivos da localidade POM_C postest

Similaridade

POM_C postest
USUALl
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
21

,0762
,0687

,02892
,03253

,00682
,00710

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
Similaridade

Assumiram-se
varianças iguais

,011

Sig.
,916

Prova T para a igualdade de medias

t
,756

Sig.
(bilateral)

gl
37

,455

Diferença
de medias
,00751

Erro típ. da
diferença
,00993

Não se
assumiram
,763 36,939
,450
,00751
,00984
varianças iguais
Tabela 10.3.93: Teste T Student da similaridade na localidade POM_C postest

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
-,01262

,02764

-,01243

,02745
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Gráfico 10.3.36: Índice de similaridade da localidade POM postest (POM_C/USUAL)

•

Análise do índice de similaridade dos os indivíduos da localidade POM_C sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade POM_C. Verifica-se que a similaridade das redes é inferior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,175).
POM_C TNC
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21
,00
,15 ,0845
,03676
pos_similaridade 21
,00
,13 ,0687
,03253
Tabela 10.3.94: Estadísticos descritivos da localidade POM_C grupo TNC
POM_C TNC
pre_similaridade
pos_similaridade

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0845
,0687

21
21

,03676
,03253

,00802
,00710

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

Media
pre_similaridade pos_similaridade

,01574

Desvio
típ.
,04724

Erro típ. da
media
,01031

Superior
-,00576

Inferior
,03724

Tabela 10.3.95: Teste T Student da similaridade na localidade POM_C - grupoTNC
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Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de
la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
1,527

20

,142
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Gráfico 10.3.37: Índice de similaridade da localidade POM_C (grupo TNC)

Gráfico 10.3.38: Índice de similaridade localidade POM_C/USUAL

10.3.2.8. Índice de similaridade na localidade POC
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Similaridade
N

41
Media

,0809

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,230

Positiva

,230

Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov

,03388

-,141
1,475
,026

Sig. asintót. (bilateral)
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.96: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade POC
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Similaridade
Valor de prova(a)

,07

Casos < Valor de prova

20

Casos >= Valor de prova

21

Casos no total

41

Número de rachas

15

Z

-1,895
Sig. asintót. (bilateral)
,058
a Mediana
Tabela 10.3.97: Teste de sequências da Similaridade POC
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,198
1 39 ,659
Tabela 10.3.98: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da Similaridade POC

Neste caso, a variável não segue uma distribuição normal, pois o teste de KolmogorovSmirnov analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez
que o nível de significância é inferior a 5% (0,026< 0,05), isto significa que os dados são diferentes de
uma distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da
prova de 0,058, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios,
pelo que se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene
é superior a 0,05 (p=0,659), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade POC no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 41
indivíduos no pretest, na localidade POC. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (20 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,184).
POC_pretest
pre_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21
,03
,13 ,0858
,03321
pre_similaridade_USUAL 20
,00
,16 ,0757
,03464
Tabela 10.3.99: Estadísticos descritivos da localidade POC pretest

Similaridade

POC_pretest
USUAL
TNC
Total

N

Media das ordens

Soma das ordens

20

18,48

369,50

21
41

23,40

491,50

Similaridade
U de Mann-Whitney

159,500

W de Wilcoxon

369,500

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-1,328
,184

a Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.100: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade POC pretest
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Gráfico 10.3.39: Índice de similaridade da localidade POC pretest

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade POC no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 21 indivíduos
da localidade POC no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (21
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (20 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativa
(p=0,432).
POC_ postest
pre_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21
,03
,13 ,0858
,03321
pos_similaridade_USUAL 20
,06
,20 ,1141
,04838
Tabela10.3.101: Estadísticos descritivos da localidade POC postest

Similaridade

POC_ postest
USUAL
TNC
Total

N

Media das ordens

Soma das ordens

20

22,50

450,00

21
41

19,57

411,00

Similaridade
U de Mann-Whitney

180,000

W de Wilcoxon

411,000

Z

-,785
Sig. asintót. (bilateral)
,432
a Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.102: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade POC postest
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Gráfico 10.3.40: Índice de similaridade da localidade POC postest

•

Análise do índice de similaridade dos os indivíduos da localidade POC sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos
à implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade
POC. Verifica-se que a similaridade das redes é superior no postest comparativamente ao pretest,
todavia não é estatisticamente significativo (p=0,191).
POC_TNC
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21
,03
,13 ,0858
,03321
pos_similaridade 21
,03
,20 ,1028
,04714
Tabela 10.3.103: Estadísticos descritivos da localidade POC grupo TNC

pos_similaridade –
pre_similaridade

POC_TNC
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Media das ordens

Soma das ordens

8(a)

8,75

70,00

12(b)

11,67

140,00

Empates

1(c)
Total
21
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-1,307(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,191
a Baseado nas ordens negativas.
b Prova das ordens de Wilcoxon
Tabela 10.3.104: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade POC - grupoTNC
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Gráfico 10.41: Índice de similaridade localidade POC (grupo TNC)

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade POC sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (20 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade POC. Verifica-se que a similaridade das redes é superior no postest comparativamente ao
pretest e é estatisticamente significativo (p=0,019).
POC_USUAL
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20
,00
,16 ,0757
,03464
pos_similaridade
20
,06
,20 ,1141
,04838
Tabela 10.3.105: Estadísticos descritivos da localidade POC grupo USUAL

pos_similaridade –
pre_similaridade

POC_USUAL
Ordens negativqs
Ordens positivas

N

Media das ordens

Soma das ordens

5(a)

6,30

31,50

13(b)

10,73

139,50

Empates

2(c)
Total
20
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-2,352(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,019
a Baseado nas ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.3.106: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade POC – grupo USUAL
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Gráfico 10.3.42: Índice de similaridade da localidade POC_ grupo USUAL

Gráfico 10.3.43: Índice de similaridade localidade POC

10.3.2.9. Índice de similaridade na localidade CM_GN
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Similaridade
N

20
Media

,1150

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,157

Positiva

,157

Negativa

-,087

Z de Kolmogorov-Smirnov

,04244

,700
Sig. asintót. (bilateral)
,711
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.107: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade CM_GN
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Similaridade
Valor de prova(a)

,12

Casos < Valor de prova

10

Casos >= Valor de prova

10

Casos no total

20

Número de sequências

8

Z

-1,149
Sig. asintót. (bilateral)
,251
a Mediana
Tabela 10.3.108:Teste de sequências da Similaridade CM_GN
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,010
1 18 ,923
Tabela 10.3.109:Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da Similaridade CM_GN

Neste caso, a variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov
analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível
de significância é superior a 5% (0,711> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,251, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene
é superior a 0,05 (p=0,923), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade CM_GN no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 20
indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (10 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,190).
CM_GN pretest
pre_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

10

,06

,19

,1052

,04101

pre_similaridade_USUAL

10

,06

,20

,1247

,04370

Tabela 10.3.110: Estadísticos descritivos da localidade CM_GN pretest

Similaridade

CM_GN pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

10
10

,1247
,1052

,04370
,04101

,01382
,01297

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
Similaridade

Assumiram-se
varianças iguais

,010

Sig.
,923

Prova T para a igualdade de medias

t
1,029

gl
18

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

,317

,01949

,01895

Não se
assumiram
1,029 17,928
,317
,01949
,01895
varianças iguais
Tabela 10.3.111: Teste T Student da similaridade na localidade CM_GN pretest

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
-,02032

,05930

-,02033

,05932
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Gráfico 10.3.44: Índice de similaridade da localidade CM_GN pretest

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade CM_GN no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 20
indivíduos da localidade CM_GN no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (10 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (10 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativa (p=0,105).
CM_GN postest

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

pos_similaridade_TNC

10
,03
,13 ,0672
,04024
pos_similaridade_USUAL
10
,06
,13 ,0806
,02985
Tabela 10.3.112: Estadísticos descritivos da localidade CM_GN postest

Similaridade

CM_GN postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

10
10

,0806
,0672

,02985
,04024

,00944
,01272

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
Similaridade

Assumiram-se
varianças iguais

1,215

Sig.
,285

Prova T para a igualdade de medias

t
,844

gl
18

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

,410

,01337

,01584

Não se
assumiram
,844 16,604
,411
,01337
,01584
varianças iguais
Tabela 10.3.113: Teste T Student da similaridade na localidade CM_GN postest
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95% Intervalo de
confiança para a
diferencia
Superior
Inferior
-,01991

,04666

-,02012

,04686
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Gráfico 10.3.45: Índice de similaridade da localidade CM_GN postest

•

Análise do índice de similaridade dos os indivíduos da localidade CM_GN sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos
à implementação da unidade didática TCN (10 indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade
CM_GN. Verifica-se que a similaridade das redes é superior no postest comparativamente ao pretest
e é estatisticamente significativo (p=0,035).
CM_GN TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

pre_similaridade

10
,06
,19 ,1052
,04101
pos_similaridade
10
,03
,13 ,0672
,04024
Tabela 10.3.114: Estadísticos descritivos da localidade CM_GN grupo TNC

pre_similaridade
pos_similaridade

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1052
,0672

10
10

,04101
,04024

,01297
,01272

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

Media
pre_similaridade pos_similaridade

,03799

Desvio
típ.
,04852

Erro típ. da
media
,01534

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de
la
Desviaci med
ón típ.
ia

gl

Superior
,00328

Inferior
,07270

t
2,476

9

,035

Tabela 10.3.115: Teste T Student da similaridade na localidade CM_GN - grupoTNC
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Gráfico 10.3.46: Índice de similaridade da localidade CM_GN (grupo TNC)

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade CM_GN sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade CM_GN. Verifica-se que a similaridade das
redes é inferior no postest comparativamente ao pretest e é estatisticamente significativo (p=0,028).
CM_GN USUAL
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

10
,06
,20 ,1247
,04370
pos_similaridade 10
,06
,13 ,0806
,02985
Tabela 10.3.116: Estadísticos descritivos da localidade CM_GN grupo USUAL
CM_GN USUAL
pre_similaridade
pos_similaridade

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1247
,0806

10
10

,04370
,02985

,01382
,00944

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

Media
pre_similaridade pos_similaridade

,04411

Desvio
típ.
,05338

Erro típ. da
media
,01688

Superior
,00593

Inferior
,08230

Tabela 10.3.117 : Teste T Student da similaridade na localidade CM_GN – grupo USUAL
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Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de
la
Desviaci
med
ón típ.
ia

gl

t
2,613

9

,028
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Gráfico 10.4.47: Índice de similaridade localidade CM_GN (grupo USUAL)

Gráfico 10.4.48: Índice de similaridade localidade CM_GN (pretest/postest)

10.3.2.10. Índice de similaridade na localidade CM_GI
Similaridade
N

27
Média

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,0771
,04187
,151

Positiva

,151

Negativa

-,133

Z de Kolmogorov-Smirnov

,782
Sig. asintót. (bilateral)
,573
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.2.118: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade CM_GI
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Similaridade
Valor de prova(a)

,08

Casos < Valor de prova

13

Casos >= Valor de prova

14

Casos no total

27

Número de sequências

15

Z

,007
Sig. asintót. (bilateral)
,994
a Mediana
Tabela 10.3.119: Teste de sequências da Similaridade CM_GI
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,014
1 25 ,907
Tabela 10.3.120: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da Similaridade CM_GI

Neste caso, a variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov
analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível
de significância é superior a 5% (0,573> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,994, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
não se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene
é superior a 0,05 (p=0,907), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade CM_GI no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 27
indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (9 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (18 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,711).
CM_GI pretest

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

pre_similaridade_TCN

18
,00
,16 ,0750
,04290
pre_similaridade_USUAL
9
,00
,13 ,0815
,04189
Tabela 10.3.121: Estadísticos descritivos da localidade CM_GI pretest

Similaridade

CM_GI pretest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

9
18

,0815
,0750

,04189
,04290

,01396
,01011

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
Similaridade

392

Sig.

Prova T para a igualdade de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. da
diferença

Assumiram-se
varianças
,014
,907 ,374
25
,711
,00651
,01738
iguales
Não se
assumiram
,377 16,461
,711
,00651
,01724
varianças iguais
Tabela 10.3.122: Teste T Student da similaridade na localidade CM_GI pretest

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
-,02929

,04231

-,02996

,04297
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Gráfico 10.4.49: Índice de similaridade da localidade CM_GI pretest

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade CM_GI no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 27
indivíduos da localidade CM_GI no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (9 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (18 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativa (p=0,779).
CM_GI postest
pos_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
,03
,13 ,0782
,03637
pos_similaridade_USUAL
9
,03
,13 ,0742
,03176
Tabela 10.3.123: Estadísticos descritivos da localidade CM_GI postest

Similaridade

CM_GI postest
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

9
18

,0742
,0782

,03176
,03637

,01059
,00857

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
Similaridade

Assumiram-se
varianças
iguais
Não se
assumiram
varianças
iguais

1,040

Sig.
,318

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Superior
Inferior

,284

25

,779

-,00405

,01427

-,03344

,02534

,297

18,239

,770

-,00405

,01362

-,03264

,02454

Tabela 10.3.124: Teste T Student da similaridade na localidade CM_GI postest
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Gráfico 10.4.50: Índice de similaridade da localidade CM_GI postest

•

Análise do índice de similaridade dos os indivíduos da localidade CM_GI sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (18 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GI. Verifica-se que a similaridade das redes é superior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,819).
CM_ GI (TNC)
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
,00
,16 ,0750
,04290
pos_similaridade
18
,03
,13 ,0782
,03637
Tabela 10.3.125: Estadísticos descritivos da localidade CM_GI grupo TNC
CM_ GI (TNC)
pre_similaridade
pos_similaridade

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0750
,0782

18
18

,04290
,03637

,01011
,00857

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confianza para la
diferencia

Media
pre_similaridade pos_similaridade

,00325

Desvio
típ.
,05934

Error típ. de la
media
,01399

Superior
-,03276

Inferior
,02626

Tabela 10.3.126: Teste T Student da similaridade na localidade CM_GI - grupoTNC
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Sig.
(bilateral)
Erro
r
típ.
de
la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
,233

17

,819
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Gráfico 10.4.51: Índice de similaridade localidade CM_GI (grupo TNC)

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade CM_GI sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade CM_GI. Verifica-se que a similaridade das redes
é inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,710).
CM_GI (USUAL)
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

9
,00
,13 ,0815
,04189
pos_similaridade
9
,03
,13 ,0742
,03176
Tabela 10.3.127: Estadísticos descritivos da localidade CM_GI grupo USUAL
CM_GI (USUAL)
pre_similaridade
pos_similaridade

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0815
,0742

9
9

,04189
,03176

,01396
,01059

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença
Media
pre_similaridade pos_similaridade

,00731

Desvio
típ.
,05679

Erro típ. da
media
,01893

Superior
-,03635

Sig.
(bilateral)
Erro
r típ.
de la
Desviaci
med
ón típ.
ia

gl

Inferior
,05096

t
,386

8

,710

Tabela 10.3.128: Teste T Student da similaridade na localidade CM_GI – grupo USUAL
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Gráfico 10.4.52: Índice de similaridade localidade CM_GI (grupo USUAL)

Gráfico 10.4.53: Índice de similaridade localidade CM_GI

10.3.2.11. Índice de similaridade na localidade CM_GA
Similaridade
N

25
Media

,0814

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,195

Positiva

,195

Negativa

-,125

Z de Kolmogorov-Smirnov

,03574

,974
Sig. asintót. (bilateral)
,299
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.3.129: Teste de Kolmogorov-Smirnov da Similaridade CM_GA
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Similaridade
Valor de prova(a)

,08

Casos < Valor de prova

12

Casos >= Valor de prova

13

Casos no total

25

Número de sequências

12

Z

-,401
Sig. asintót. (bilateral)
,688
a Mediana
Tabela 10.3.130: Teste de sequências da Similaridade CM_GA
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
4,765
1 23 ,040
Tabela 10.3.131: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias da Similaridade CM_GA

Neste caso, a variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov
analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível
de significância é superior a 5% (0,299> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,688, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene
é inferior a 0,05 (p=0,040), pelo que se pode afirmar que os grupos não têm variâncias iguais. Uma
vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade
de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade CM_GA no pretest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 25
indivíduos no pretest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (11 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença é estatisticamente significativo (p=0,015).
CM_GA pretest
pre_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

14

,03

,09

,0655

,01952

pre_similaridade_USUAL

11

,05

,19

,1015

,04208

Tabela 10.3.132: Estadísticos descritivos da localidade CM_GA pretest

Similaridade

CM_GA pretest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

11

17,00

187,00

14
25

9,86

138,00

Similaridade
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z

33,000
138,000
-2,417

Sig. asintót. (bilateral)

,016
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,015(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.133: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade CM_GA pretest
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Gráfico 10.4.54: Índice de similaridade da localidade CM_GA pretest

•

Índice de Similaridade do total de indivíduos da localidade CM_GA no postest GOLUCA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de similaridade, pelos 25
indivíduos da localidade CM_GA no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (11 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatística
significativa (p=0,767).
CM_GA postest
pos_similaridade_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

14
,03
,20 ,0776
,04281
pos_similaridade_USUAL
11
,00
,13 ,0750
,03869
Tabela 10.3.134: Estadísticos descritivos da localidade CM_GA postest

Similaridade

CM_GA postest
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma das ordens

11

13,55

149,00

14
25

12,57

176,00

Similaridade
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

71,000
176,000
-,331

,740
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,767(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.3.135: Testes de Mann-Whitney da similaridade na localidade CM_GA postest
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Gráfico 10.4.55: Índice de similaridade localidade CM_GA postest

•

Análise do índice de similaridade dos os indivíduos da localidade CM_GA sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (14 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GA. Verifica-se que a similaridade das redes é superior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,551).
CM_GA (TNC)

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

pre_similaridade

14
,03
,09 ,0655
,01952
pos_similaridade
14
,03
,20 ,0776
,04281
Tabela 10.3.136: Estadísticos descritivos da localidade CM_GA grupo TNC

pos_similaridade –
pre_similaridade

CM_GA (TNC)
Ordens negativas
Ordens positivas

N

Média das ordens

Soma das ordens

7(a)

6,14

43,00

7(b)

8,86

62,00

Empates

0(c)
Total
14
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-,596(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,551
a Baseado nas ordens negativas.
b Prova de los rangos con signo de Wilcoxon
Tabela 10.3.137: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade CM_GA - grupoTNC
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Gráfico 10.4.56: Índice de similaridade localidade CM_GA ( grupo TNC)

•

Análise do índice de similaridade dos indivíduos da localidade CM_GA sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade CM_GA. Verifica-se que a similaridade das redes
é inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,169).
CM_GA (USUAL)
pre_similaridade

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

11
,05
,19 ,1015
,04208
pos_similaridade
11
,00
,13 ,0750
,03869
Tabela 10.3.138: Estadísticos descritivos da localidade CM_GA grupo USUAL

pos_similaridade –
pre_similaridade

CM_GA (USUAL)
Ordens negativas

Média das ordens

Soma das ordens

6(a)

N

6,83

41,00

Ordens positivas

4(b)

3,50

14,00

Empates

1(c)
Total
11
a pos_similaridade < pre_similaridade
b pos_similaridade > pre_similaridade
c pos_similaridade = pre_similaridade
pos_similaridade - pre_similaridade
Z

-1,376(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,169
a Baseada na ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.3.139: Prova de Wilcoxon da similaridade na localidade CM_GA – grupo USUAL
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Gráfico 10.4.57: Índice de similaridade localidade CM_GA (grupo USUAL)

Gráfico 10.4.58: Índice de similaridade localidade CM_GA

Gráfico 10.2.59: Índice de similaridade de todas as localidades (TNC/USUAL) pretest
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Gráfico 10.2.60: Índice de similaridade de todas as localidades (TNC/USUAL) postest
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10.4. Análise do número de ligações
• Ligações da rede de referência:
Ao analisar as redes Pathfinder iniciais dos alunos e após um estudo da relevância de cada
ligação existente na rede de referência, achou-se conveniente eliminar, reforçar ou criar
determinadas relações. Tal como foi visto no cap.8 (RED-R)) inicialmente fez-se um estudo pioneiro
com alunos aos quais foram aplicados testes GOLUCA e se obteve uma rede média dos mesmos (rede
associativa de Pathfinder). Esta rede serviu de base para a elaboração da rede de referência, sendo
que esta última é na nossa opinião a que possui as ligações mais corretas entre os conceitos. A
categoria em que foram enquadradas as ligações baseou-se na diferença entre estas duas redes
(rede média do estudo pioneiro e rede de referência do nosso estudo), após ter sido feita uma
análise cuidada que se encontra descrita na secção 8.3.
Na tabela abaixo apresentamos de um modo resumido a categoria em que inserimos cada
ligação da rede de referência.
Criar
Bola-círculo
Circunferência-Ângulo inscrito
Circunferência –Ângulo centro
Ângulo centro-ângulo inscrito
Raio-círculo
Raio-ângulo Centro
Relógio -relação entre ângulo arco
Ângulo- relógio
Ângulo centro – Relação entre ângulo
arco
Ângulo inscrito- Relação entre ângulo
arco
Ângulo- relação entre ângulo arco

Eliminar
Circunferência-Bola

Manter/reforçar
Circunferência-Raio
Circunferência-Círculo
Relógio- Círculo
Aros de bicicleta- Raio
Aros de bicicleta- Ângulo
Ângulo-ângulo inscrito
Ângulo-ângulo ao centro
Fatia de queijo- Ângulo
Amplitude – Ângulo
Amplitude - Distância
Distância- Medida
Relação entre ângulo arco – Aros de
bicicleta

Tabela.10.4.1.1. Tipo de Ligação

10.4.1. Análise das ligações do grupo TCN
Nesta análise fez-se um estudo do número de ligações das redes associativas Pathfinder dos
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (188 indivíduos). Numa
primeira abordagem analisou-se a variação do número total de ligações dos indivíduos entre o
pretest e o postest.
Pode-se afirmar que neste estudo, para cada indivíduo foi investigada a existência ou não de
cada ligação, como tal, atribuiu-se um valor numérico, isto é, no caso de existência da ligação foi
atribuído o valor 1 e, em caso contrário, foi-lhe atribuído o valor 0. Deste modo, pode-se analisar as
médias dos valores e observar se ocorreu um aumento ou uma diminuição do número de ligações
entre dois conceitos. Pode-se afirmar que, a média dos valores obtidos trata a amostra como uma
variável discreta, distribuído igualmente o número total de ligações por todos os indivíduos da
amostra. Por exemplo, ao se considerar um conjunto de indivíduos em que se atribuiu o valor 1 no
caso da existência da ligação e, 0 em caso contrário, se se calcular a média e se obtiver por exemplo
o valor 0,30 isso significa a existência de ligação em 30 % dos casos, ou seja, 30 % dos indivíduos
desse conjunto considerado apresenta a ligação, aos quais atribuímos o valor 1.
Aplicou-se, também, o teste de McNemar,ou de mudança de opinião, uma vez que se trata
de uma variável dicotómica. Este teste é aplicável a situações em que é possível definir duas
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situações o ”antes” e o “depois”, sendo que cada sujeito em estudo, é analisado em dois momentos
temporais que denominámos de pretest e postest entre a implementação das unidades didáticas.
•

Análise das ligações que se pretendiam criar grupo TNC
Análise da Ligação Bola-círculo

Observou-se um aumento do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 29,26% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 32,98%.
Media
pre_Bola_Círculo
pos_Bola_Círculo

2926

N
,
,

88

Desvio típ.
45615

Erro típ. da media
,

,03327

,

,03438
3298
88
47139
Tabela 10.4.1. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para a o postest. Note-se que 89 indivíduos não apresentam a ligação no pretest
e continuam a não apresenta-la no postest, 18 indivíduos apresentam a ligação no pretest e
continuaram a apresentá-la no postest.
Por outro lado, verifica-se um aumento da existência da ligação, pois contata-se que 37
indivíduos apresentam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 44 indivíduos no postest.
Ocorreu, assim, um aumento em 7 indivíduos, todavia este aumento não é estatisticamente
significativo (p=0,505).
Nas próximas análises iremos limitar-nos a observar a diferença existente entre o número de
indivíduos que apresentava a ligação no pretest, mas não a possui no postest e o número de
indivíduos que tem a ligação no postest, mas não a apresentava no pretest, pois deste modo
poderemos investigar a variação do número de indivíduos entre as duas provas. Podemos afirmar
que esta comparação entre o “antes” e o “depois” sintetiza a variação do número de ligações entre
as duas provas. De um modo resumido, com esta comparação conseguimos observar facilmente se
se a existência da ligação aumentou, diminuiu ou se manteve no conjunto de indivíduos estudado.
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_Bola_Círculo
Não relação Relação
89
37

4
8

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

188

Chi-cuadrado(a)

,444
,505

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.2. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/ postest do total de indivíduos TCN.
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Gráfico 10.4.1.1: Ligação Bola_Círculo indivíduos TCN pretest/postest

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 10,64% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 25,53%.

pre_ÂnguloInscrito_Circunferência

Media

N

,1064

188

Desvio típ.

Erro típ. da media

,30915

,02255

pos_AnguloInscrito_Circunferência ,2553 188
,43720
,03189
Tabela 10.4.1.3. Número médio de ligações existente na relação ângulo inscrito_ circunferência pretest/ postest do total de indivíduos
TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.

pre_ ÂnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ ÂnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
127
13

41
7

pre_ ÂnguloInscrito_Circunferência e pos_ ÂnguloInscrito_Circunferência
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

188
13,500
,000

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.4: Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente contata-se que 13 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 41 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da
existência da ligação em 28 indivíduos TCN, sendo um aumento estatisticamente significativo
(p=0,000).

Gráfico 10.4.1.2: Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TCN pretest /postest
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Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 17,55% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 26,60%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

,1755

188

Desvio típ.

Erro típ. da media

,38144

,02782

pos_AnguloCentro_Circunferência
,2660 188
,44302
,03231
Tabela 10.4.1.5. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest do total de indivíduos
TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento significativo do
número de ligações do pretest para o postest. Como se pode observar na tabela que se segue, houve
um aumento do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de
circunferência, mais concretamente contata-se que 20 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 37 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 17
indivíduos TCN, sendo um aumento estatisticamente significativo (p=0,034).
pre_anguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ânguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
118
20

Relação

37
13

pre_ânguloCentro_Circunferência e pos_ânguloCentro_Circunferência
N

188

Chi-cuadrado(a)

4,491
Sig. asintót.
,034
a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.6: Prova de McNemar ligação angulo ao centro_ circunferência pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

Gráfico 10.4.1.3: Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos TCN pretest/ postest

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 25% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência, também de 22,34%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

,2500

188

Desvio típ.

Erro típ. da media

,43417

,03167

pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
,2234 188
,41764
,03046
Tabela 10.4.1.7. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest do total de indivíduos
TCN.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, contata-se que 32 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 27 indivíduos. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação 5
indivíduos TCN, todavia não é uma diminuição estatisticamente significativa (p=0,603).
pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

114
32

Relação

27
15

pre_ÂnguloInscrito_ÂnguloCentro e pos_ÂnguloInscrito_ÂnguloCentro
N

188

Chi-cuadrado(a)

,271
,603

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.8: Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito no pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Gráfico10.4.1.4: Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos TCN pretest/ postest

Análise da Ligação Raio-Círculo
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 33,51% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 25,53%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,3351 188
,47329
,03452
pos_Raio_ Círculo ,2553 188
,43720
,03189
Tabela 10.4.1.9 Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
desta ligação da pretest e postest.
pos_Raio_Círculo
pre_Raio_Círculo
Não relação
Relação

Não relação

Relação

95
45

30
18

pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

188
2,613
,106

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.10. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo no pretest/postest do total de indivíduos TCN.
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A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu uma diminuição número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente contata-se que 45
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 30 na postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação 15 indivíduos TCN, todavia não é uma diminuição
estatisticamente significativa (p=0,106).

Gráfico 10.4.1.5. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos TCN pretest/postest

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 14,36% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 20,74%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,1436 188
,35164
,02565
pos_AnguloCentro_Raio ,2074 188
,40656
,02965
Tabela 10.4.1.11. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo ao centro pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de Raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que
21 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 33 no postest. Ocorreu
um aumento em 12 indivíduos TCN, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,134).
pre_ânguloCentro_raio
Não relação
Relação

pos_ânguloCentro_raio
Não relação
Relação
128
21

33
6

pre_ânguloCentro_raio e pos_ânguloCentro_raio
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

188
2,241
,134

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.12. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Gráfico10.4.1.6. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos TCN pretest/postest
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Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo
Observou-se um ligeiro aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 12,23% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 14,36%.
Media

N

,1223

188

pre_Relógio_RelaçãoArcoÂngulo

Desvio típ.

Erro típ. da media

,32855

,02396

pos_Relógio_relaçãoArcoÂngulo
,1436 188
,35164
,02565
Tabela 10.4.1.13.Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest do total de
indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 22 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la
26 no postest. Ocorreu um aumento em 4 indivíduos TCN, todavia não é estatisticamente
significativo (p=0,665).

pre_Relógio_RelaçaoArcoÂngulo
Relação

pos_Relógio_RelaçãoArcoÂngulo
Não relação
Relação
139
22

Não relação

26
1

pre_Relógio_RelaçãoArcoÂngulo e pos_Relógio_RelaçãoArcoÂngulo
N

188

Chi-cuadrado(a)

,188
,665

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.14: Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Gráfico 10.4.1.7. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos TCN pretest /postest

Análise da ligação Relógio-Ângulo
Observou-se que ocorreu uma ligeira diminuição do número de ligações existentes entre o
conceito de relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 17,02% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 16,49%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Ângulo

,1702 188
,37682
,02748
pos_Relógio_Ângulo
,1649 188
,37208
,02714
Tabela 10.4.1.15. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest do total de indivíduos TCN.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
contata-se que 27 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no postest passaram a apresentala 26 indivíduos. Note-se que a diminuição é de apenas de 1 indivíduo e não é estatisticamente
significativa (p=1,000).
pre_Relógio_ângulo
Não relação

pos_Relógio_Ângulo
Não relação Relação
130
27

Relação

26
5

pre_Relógio_Ângulo e pos_Relógio_Ângulo
N

188

Chi-cuadrado(a)

,000
1,000

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.16. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Gráfic0 10.4.1.8. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos TCN pretest /postest

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. Na prova 1 constata-se que 22,34% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 18,62%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoÂngulo

Media

N

,2234

188

Desvio típ.

Erro típ. da media

,41764

,03046

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoÂngulo
,1862 188
,39028
,02846
Tabela 10.4.1.17. Número médio de ligações existente na relação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco pretest/ postest do total de
indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_ÂnguloCentro_RelaçãoArcoÂngulo
Não relação
Relação

pos_ânguloCentro_RelaçaoArcoÂngulo
Não relação
Relação
119
34

27
8

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoÂngulo e pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoÂngulo
N

188

Chi-cuadrado(a)

,590
,442

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.18. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest do total de indivíduos TCN.
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Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos os conceitos de ângulo ao
centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente contata-se que 34
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 27 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 7 indivíduos TCN, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,442).

Gráfico 10.4.1.9: Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest /postest

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,19% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 31,91%.
pre_AnguloInscrito_relaçãoArcoÂngulo

Media

N

,2819

188

Desvio típ.

Erro típ. da media

,45113

,03290

pos_Anguloinscrito_relaçãoArcoÂngulo ,3191 188
,46739
,03409
Tabela 10.4.1.19. Número médio de ligações existente na relação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco pretest/ postest do total de
indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os
conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente
contata-se que 40 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 47 no
postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 7 indivíduos TCN, sendo que não é
estatisticamente significativo (p=0,520).
pre_AnguloInscrito_relaçãoArcoÂngulo
Não relação
Relação

pos_ânguloinscrito_relaçãoArcoÂngulo
Não relação
Relação
88
40

47
13

pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoÂngulo e pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoÂngulo
N

188

Chi-cuadrado(a)

,414
,520

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela10.4.1. 20. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest do total de indivíduos TCN.

411

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.4.1.10. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest /postest

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,87% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 19,68%.
pre_RelaçãoArcoÂngulo_Ângulo

Media

N

,2287

188

Desvio típ.

Erro típ. da media

,42113

,03071

pos_RelaçãoArcoÂngulo_Ângulo
,1968 188
,39865
,02907
Tabela 10.4.1.21.Número médio de ligações existente na relação ângulo_ Relação ângulo Arco pretest/ postest do total de indivíduos
TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_relacaoArcoAngulo_Ângulo
Não relação
Relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Ângulo
Não relação
Relação
120
31

25
12

pre_relacaoArcoÂngulo_Ângulo e pos_RelaçãoArcoÂngulo_Ângulo
N

188

Chi-cuadrado(a)

,446
,504

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.22. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente contata-se que 31 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 25 na postest. Ocorreu uma diminuição da existência
da ligação em 6 indivíduos TCN, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,504).

Gráfico 10.4.1. 11. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest/ postest
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•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC
Análise da ligação Circunferência-Bola

Após a análise das redes Pathfinder do total de indivíduos sujeitos à metodologia TCN
constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de bola
existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 30,32% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 21,28%.
Média

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,3032 188
,46086
,03361
pos_Circunferência_Bola
,2128 188
,41036
,02993
Tabela 10.4.1.23. Total de indivíduos TCN número médio de ligações existente na prova1 e na prova 2 na relação Circunferência_ Bola.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 44 indivíduos apresentavam a
ligação Circunferência_Bola e que no postest apenas 27 passaram a apresentá-la 37 no postest.
Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 17 indivíduos TCN, sendo que não é
estatisticamente significativo (p=0,058).
pre_Circunferência_Bola
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
104
44

27
13

pre_Circunferência_Bola e pos_Circunferência_Bola
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

188
3,606
,058

a Corrigido por continuidadee
Tabela 10.4.1.24. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola do total de indivíduos TCN pretest/postest.

Gráfico 10.4.1.12. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TCN pretest /postest

•

Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC
Análise da ligação Circunferência-Raio

Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest.Note-se que estes dados dizem respeito ao total de indivíduos (188) que estiveram sujeitos à
metodologia TCN. No pretest constata-se que 37,23% desses indivíduos apresenta a ligação e no
postest existe uma incidência de 32,98%.
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Média

N

Desvio típ.

Erro típ. da média

pre_Raio_Circunferência

,3723 188
,48472
,03535
pos_Raio_Circunferência
,3298 188
,47139
,03438
Tabela 10.4.1.25.Número médio de ligações existente na relação Circunferência- Raio pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Raio_Circunferencia
Não relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
81
45

Relação

37
25

pre_Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N

188

Chi-cuadrado(a)

,598
,440

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidadee
Tabela 10.4.1.26. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de
circunferência, mais concretamente contata-se que 45 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 37 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação
em 8 indivíduos TCN, mas não é estatisticamente significativo (p=0,440).

Gráfico 10.4.1.13. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos TCN pretest /postest

Análise da ligação Circunferência-Círculo
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. Note-se que estes dados dizem respeito ao total de indivíduos (188) que estiveram sujeitos à
metodologia TCN. No pretest constata-se que 35,11% desses indivíduos apresenta a ligação e no
postest existe uma incidência de 34,04%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

,3511

188

Desvio típ.

Erro típ. da media

,47858

,03490

pos_Circunferência_Círculo ,3404 188
,47512
,03465
Tabela 10.4.1.27. Número médio de ligações existente na relação Circunferência- Círculo pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
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pre_Circunferência_Círculo
Não relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
75
49

Relação

47
17

pre_Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N

188

Chi-cuadrado(a)

,010
,919

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidadee
Tabela 10.4.1.28. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de círculo e o conceito de
circunferência, mais concretamente contata-se que 49 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 47 na postest. Ocorreu uma diminuição da existência da em 2
indivíduos TCN, mas não é estatisticamente significativo (p=0,919).

Gráfico 10.4.1.14. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TCN pretest / postest

Análise da Ligação Relógio-Círculo
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre o conceito de
relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 31,38% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 26,6%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circulo_Relógio

,3138

188

,46529

,03393

pos_Circulo_Relogio

,2660

188

,44302

,03231

Tabela 10.4.1.29. Número médio de ligações existente na relação ângulo Relógio_ Círculo pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Círculo_Relógio
Não relação
Relação

pos_Círculo_Relógio
Não relação Relação
89
49

40
10

pre_Círculo_Relógio e pos_Círculo_Relógio
N

188

Chi-cuadrado(a)

,719
,396

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.30: Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN.
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Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de relógio e o conceito
de círculo, mais concretamente contata-se que 49 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 40 no postest. Esta diminuição não é estatisticamente significativa
(p=0,396).

Gráfico 10.4.1.15. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TCN pretest/ postest

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e o Raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 28,19% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 30,32%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,2819 188
,45113
,03290
pos_Arosbicicleta_Raio
,3032 188
,46086
,03361
Tabela 10.4.1.31. Número médio de ligações existente na relação Aros de bicicleta_Raio pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.´
pre_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
90

45

41

12

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

188

Chi-cuadrado(a)

,105
,746

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.32. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta_Raio pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente contata-se que 41 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 45 no postest. Ocorreu, assim, um aumento de 4 indivíduos,
todavia não é estatisticamente significativo (p=0,746).
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Gráfico 10.4.1.16. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TCN pretest /postest

Análise da ligação Aros de bicicleta-ângulo
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
Na prova 1 constata-se que 21,81% dos indivíduos apresenta a ligação e no posteste existe uma
incidência de 22,34%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_arosbicicleta_Ângulo

,2181 188
,41405
,03020
pos_arosbicicleta_Ângulo
,2234 188
,41764
,03046
Tabela 10.4.1.33. Número médio de ligações existente na relação aros de bicicleta-ângulo pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Ângulo
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Ângulo
Não relação
Relação
114
32

33
9

pre_Arosbicicleta_Ângulo e pos_Arosbicicleta_Ângulo
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

188
,000
1,000

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.34. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
de ângulo, mais concretamente contata-se que 32 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 33 na postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 1 indivíduo
TCN, mas que não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.17. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TCN pretest / postest
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Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 28,07% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 33,63%.
pre_AnguloInscrito_Angulo
pos_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2807

342

,45000

,02433

,3363

342

,47312

,02558

Tabela 10.4.1.35. Número médio de ligações existente na relação ângulo_ ângulo inscrito pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.

pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
160
67

86
29

pre_AnguloInscrito_Angulo e pos_AnguloInscrito_Angulo
N

342

Chi-cuadrado(a)

2,118
,146

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.36. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de ângulo
inscrito, mais concretamente contata-se que 67 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 86 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 19
indivíduos TCN, mas que não é estatisticamente significativo (p=0,146).

Gráfico 10.4.1.18. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos TCN pretest / postest

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 31,38% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 29,26%.
pre_Ângulo_ÂnguloCentro

Media

N

,3138

188

Desvio típ.

Erro típ. da media

,46529

,03393

pos_Ângulo_ÂnguloCentro
,2926 188
,45615
,03327
Tabela 10.4.1.37. Número médio de ligações existente na relação ângulo_ ângulocentro pretest/ postest do total de indivíduos TCN.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.

pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
96
37

33
22

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

188

Chi-cuadrado(a)

,129
,720

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.38. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o conceito de
ângulo ao centro, mais concretamente contata-se que 37 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 33 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação
em 4 indivíduos TCN, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,720).

Gráfico 10.4. 1.19. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos TCN pretest/ postest

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 20,21% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 27,66%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Ângulo

,2021 188
,40266
,02937
pos_Fatiaqueijo_Ângulo
,2766 188
,44851
,03271
Tabela 10.4.1.39. Número médio de ligações existente na relação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Fatiaqueijo_Ângulo
Não relação
Relação

pos_Fatiaqueijo_Ângulo
Não relação
Relação
106
30

44
8

pre_Fatiaqueijo_Ângulo e pos_Fatiaqueijo_Ângulo
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

188
2,284
,131

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.40. Prova de McNemar da ligação fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest do total de indivíduos TCN.
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Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente contata-se que 30 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 44 na postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 14
indivíduos TCN, mas não é estatisticamente significativo (p=0,131).

Gráfico 10.4.1.20. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TCN pretest /postest

Análise da ligação Amplitude-Ângulo
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 28,19% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 32,98%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Ângulo

,2819 188
,45113
,03290
pos_Amplitude_Ângulo ,3298 188
,47139
,03438
Tabela 10.4.1.41. Número médio de ligações existente na relação Amplitude_Ângulo pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Ângulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Ângulo
Não relação
Relação
93
33

42
20

pre_Amplitude_Ângulo e pos_Amplitude_Ângulo
N

188

Chi-cuadrado(a)

,853
,356

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.42. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
ângulo, mais concretamente contata-se que 33 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 42 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 9
indivíduos TCN, mas não é estatisticamente significativo (p=0,356).
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Gráfico 10.4.1.21. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TCN pretest / postest

Análise da ligação Amplitude-Distância
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de amplitude e o de
distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se
que 11,70% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 18,09%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distância

,1170 188
,32230
,02351
pos_Amplitude_Distância ,1809 188
,38592
,02815
Tabela 10.4.1.43. Número médio de ligações existente na relação Amplitude-Distância pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Distância
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distância
Não relação
Relação
137
17

29
5

pre_Amplitude_Distância e pos_Amplitude_Distância
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

188
2,630
,105

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.44. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
distância, mais concretamente contata-se que 17 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 29 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 12
indivíduos TCN, mas não é estatisticamente significativo (p=0,105).

Gráfico 10.4.1.22. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TCN pretest /postest

Análise da ligação Distância- Medida
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
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No pretest constata-se que 31,91% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 29,79%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distãncia

,3191 188
,46739
,03409
pos_Medida_Distância
,2979 188
,45854
,03344
Tabela 10.4.1.45. Número médio de ligações existente na relação Distância- Medida pretest/ postest do total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Medida_Distância

pos_Medida_Distância
Não relação
Relação

Não relação

93
39

Relação

35
21

pre_Medida_Distância e pos_Medida_Distância
N

188

Chi-cuadrado(a)

,122
,727

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4. 1.46. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest do total de indivíduos TCN.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente contata-se que39 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 35 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 4
indivíduos TCN, mas não é estatisticamente significativo (p=0,727).

Gráfico 10.4.1.23. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TCN pretest / postest

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15,43% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 20,21%.
pre_RelaçãaoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

,1543

188

Desvio típ.

Erro típ. da media

,36216

,02641

pos_RelaçãoArcoAgulo_Arosbicicleta
,2021 188
,40266
,02937
Tabela 10.4.1.47. Número médio de ligações existente na relação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/ postest do
total de indivíduos TCN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
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pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação
Relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação
128
22

31
7

pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

188
1,208
,272

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.48. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco do total de indivíduos TCN
pretest/postest.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de Aros de bicicleta e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente contata-se que 22 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 31 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 9 indivíduos TCN, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,272).

Gráfico 10.4.1.24. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TCN pretest/postest
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10.4.1.1. Análise das ligações por localidade do grupo TCN
10.4.1.1.1. Análise das ligações da localidade AC
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade AC

Análise da Ligação Bola-círculo da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,2143 14
,42582
,11380
pos_Bola_Círculo ,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.49. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade AC.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_Bola_Círculo
Não relação Relação
8
2

3
1

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

14
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.50: Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AC.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de bola e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 indivíduos no postest. Ocorreu, assim, um aumento em 1 indivíduo,
todavia este aumento não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico10.4.1.25. Ligação Bola_Círculo indivíduos TCN pretest/postest- localidade AC

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 21,43%.
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pre_ÂnguloInscrito_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

14

,00000

,00000

pos_ ÂnguloInscrito _ Circunferência ,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1.51. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento bastante
significativo do número de ligações do pretest para o postest.
pre_ÂnguloInscrito_circunferência
Não relação

pos_ÂnguloÎnscrito_Circunferência
Não relação
Relação
11
0

Relação

3
0

pre_ÂnguloInscrito_Circunferência e pos_ÂnguloInscrito_Circunferência
N

14

Sig. exacta (bilateral)

,250(a)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.52. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AC.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que nenhum indivíduo apresentava a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da existência
da ligação ângulo inscrito_ circunferência em 3 indivíduos TCN, sendo um aumento não
estatisticamente significativo (p=0,250).

Gráfico 10.4.1.26. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TCN pretest/ postest- localidade AC

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 42,86%.
pre_ÂnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2857

14

,46881

,12529

pos_ÂnguloCentro_Circunferência
,4286 14
,51355
,13725
Tabela 10.4.1.53. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações da pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 5 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação ângulo ao
centro_ circunferência em 2 indivíduos TCN, sendo que não é um aumento estatisticamente
significativo (p=0,727).
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pre_ÂnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ÂnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
5
3

Relação

5
1

pre_ÂnguloCentro_Circunferência e pos_ÂnguloCentro_Circunferência
N

14
,727(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.54: Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade AC.

Gráfico 10.4.1.27 Ligação ângulo ao centro_Circunferência pretest /postest dos indivíduos TCN- da localidade AC

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade AC
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência 21,43%.

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2857

14

,46881

,12529

pos_AnguloInscrito_ÂnguloCentro
,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1.55. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 1 indivíduo. Houve assim, uma diminuição de 1 indivíduo TCN,
todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_ÂnguloInscrito_ÂnguloCentro
Não relação
Relação
9
2

1
2

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ÂnguloInscrito_ÂnguloCentro
N
Sig. exacta (bilateral)

14
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.56. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AC.
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Gráfico 10.4.1.28. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/ postest dos indivíduos TCN- localidade AC

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 7,14%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_circulo

,2857 14
,46881
,12529
pos_Raio_circulo ,0714 14
,26726
,07143
Tabela 10.4.1.57. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
desta ligação do pretest para o postest.
pre_Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_Raio_Círculo
Não relação Relação
10
3

0
1

pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,250(a)
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.58. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AC.

A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu uma diminuição número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 1 no postest. Houve, assim,
uma diminuição de 2 indivíduos TCN, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,250).

Gráfico 10.4.1.29. Ligação ângulo ao Raio_Círculo pretest /postest indivíduos TCN- localidade AC
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Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 7,14%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,2143 14
,42582
,11380
pos_ÂnguloCentro_Raio
,0714 14
,26726
,07143
Tabela 10.4.1.59. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se
que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest, no entanto
não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_AnguloCentro_Raio
Não relação

pos_ÂnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
10
3

Relação

1
0

pre_AnguloCentro_Raio e pos_ÂnguloCentro_Raio
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,625(a)
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.60: Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade AC.

Gráfico 10.4.1.30. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro pretest /postest indivíduos TCN- localidade AC

Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e
a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 7,14%.
pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2143

14

,42582

,11380

pos_Relógio_RelaçaoArcoAngulo
,0714 14
,26726
,07143
Tabela 10.4.1.61. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o poatest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o
arco e o ângulo. Verifica-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentála 1 no postest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,625).
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pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo
Não relação

pos_Relógio_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação
10
3

Relação

1
0

pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N

14
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.62. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade AC.

Gráfico 10.4.31. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo pretest /postest dos indivíduos TCN- localidade AC

Análise da ligação Relógio_Ângulo da localidade AC
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,0000

14

,00000

,00000

pos_Relógio_Angulo

,2857

14

,46881

,12529

Tabela 10.4.1.63. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que nenhum indivíduo apresentava a ligação no pretest e no postest passaram a
apresenta-la 4 indivíduos. Note-se que o aumento não é estatisticamente significativo (p=0,125).

pre_Relógio_Ângulo
Não relação
Relação

pos_Relógio_Ângulo
Não relação
Relação
10
0

4
0

pre_Relógio_Angulo e pos_Relógio_Ângulo
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.64. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade AC.
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Gráfico10.4.1.32. Ligação Relógio_Ângulo pretest /postest dos indivíduos TCN- localidade AC

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 21,43%.

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2857

14

,46881

,12529

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1.65. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/ postest
da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação
8
3

2
1

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

14
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.66. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ Relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade AC.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos os conceitos de ângulo ao
centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest2). Houve uma
diminuição da existência da ligação de 1 indivíduo TCN, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.33. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade AC
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Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 42,86%
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1429

14

,36314

,09705

pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
,4286 14
,51355
,13725
Tabela 10.4.1.67. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações da pretest para o postest. Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os
conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente
constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest.
Houve, assim, um aumento da existência da ligação de 4 indivíduos TCN, sendo que não é
estatisticamente significativo (p=0,219).
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
7
1

Relação

5
1

pre_AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo e pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N

14
,219(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.68. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
AC.

Gráfico 10.4.1.34. Ligação ângulo Inscrito_Relação Arco e ângulo pretest /postest dos indivíduos TCN-localidade AC

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade AC
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 14,29% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência, também, de 14,29%.

pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1429

14

,36314

,09705

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,1429 14
,36314
,09705
Tabela 10.4.1.69. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AC.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu não houve alteração do
número de ligações do pretest para o postest.

pre_relacaoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

10
2
2
0
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.70. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade AC.
Relação

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a
relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 2 no postest.

Gráfico 10.4.1.35. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo pretest /postest dos indivíduos TCN-localidade AC

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade AC
Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade AC

Após a análise das redes Pathfinder do total de indivíduos sujeitos à metodologia TCN
constatou-se não ocorreu alteração do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de
bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 21,43% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência, também de21,43%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,2143 14
,42582
,11380
pos_Circunferência_Bola
,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1.71. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AC.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que não ocorreu variação do número de
ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 2 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest continuaram a apresentá-la o mesmo número no postest.
pre_Circunferência_Bola
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
9

2

2

1

Tabela 10.4.1.72. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade AC.
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Gráfico10.4.1.36. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola pretest/ postest dos indivíduos TCN-localidade AC

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC da localidade AC
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
Note-se que estes dados dizem respeito à localidade AC, aos indivíduos que estiveram sujeitos à
metodologia TCN. No pretest constata-se que 14,29% desses indivíduos apresenta a ligação e no
postest existe uma incidência de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,1429 14
,36314
,09705
pos_Raio_Circunferência ,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.73. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
8
2

4
0

pre_Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

14
,688(a)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.74. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade AC.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 4 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,688).

Gráfico 10.4.1.37. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência pretest / postest dos indivíduos TCN-localidade AC
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Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 42,86% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 14,29%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4286

14

,51355

,13725

pos_Circunferência_Círculo
,1429 14
,36314
,09705
Tabela 10.4.1.75. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_circunferencia_circulo
Não relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
7
5

Relação

1
1

pre_Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N

14
,219(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.76. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade AC.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e o
conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la apenas 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,219).

Gráfico 10.4.1.38. Ligação Circunferência_Círculo pretest/ postest dos indivíduos TCN-localidade AC

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de relógio
e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 7,14% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 28,57%.
Media
pre_Circulo_Relógio

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0714 14
,26726
,07143
pos_Circulo_Relogio
,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.77. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade AC.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.

pre_Circulo_Relógio
Não relação

pos_Circulo_Relógio
Não relação Relação
9
1

Relação

4
0

pre_Circulo_Relógio e pos_Circulo_Relógio
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.78. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN, da localidade AC.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de Relógio e o conceito de
Círculo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 4 no postest. Este aumento não é estatisticamente significativo (p=0,375).

Gráfico 10.4.1.39. Ligação Relógio_Círculo pretest/ postest dos indivíduos TCN- localidade AC

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e o Raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 7,14% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,0714 14
,26726
,07143
pos_Arosbicicleta_Raio
,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.79. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações da pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
10
0

3
1

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,250(a)
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.80. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AC.
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Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente constata-se que nenhum indivíduo apresentava a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu, assim, um aumento de 3 indivíduos, todavia
não é estatisticamente significativo (p=0,250).

Gráfico 10.4.1.40. Ligação Aros de bicicleta_Raio pretest/ postest dos indivíduos TCN –localidade AC

Análise da ligação Aros de bicicleta-ângulo da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,1429 14
,36314
,09705
pos_Arosbicicleta_Angulo
,5000 14
,51887
,13868
Tabela 10.4.1. 81. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

pos_arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
5
2

7
0

pre_arosbicicleta_Angulo e pos_arosbicicleta_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

14
,180(a)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.82. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AC.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
de ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 7 no postest. Houve, assim, um aumento da existência da ligação de 5
indivíduos TCN, sendo que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,180).

Gráfico 10.4.1. 41. Ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/ postest dos indivíduos TCN- localidade AC
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Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade AC
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 35,71% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 35,71%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3571

14

,49725

,13289

pos_AnguloInscrito_Angulo ,3571 14
,49725
,13289
Tabela 10.4.1.83. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação

pos_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

5
4
4
1
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.84. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade AC.
Relação

Verificou-se que nas duas provas 4 indivíduos apresentavam a ligação entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo inscrito.

Gráfico 10.4.1.42. Ligação ângulo_ângulo inscrito pretest /postest dos indivíduos TCN- localidade AC

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 21,43%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2857

14

,46881

,12529

pos_Angulo_AnguloCentro
,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1. 85. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
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pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
8
3

Relação

2
1

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

14
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.86. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AC.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o conceito de
ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu, assim, uma diminuição da existência da
ligação, sendo que não é estatisticamente significativa (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.43. Ligação ângulo-ângulocentro pretest/ postest dos indivíduos TCN- localidade AC

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,2143 14
,42582
,11380
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.87. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

pos_Fatiaqueijo_Ângulo
Não relação
Relação
7
3

4
0

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N

14
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4. 1.88. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AC.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação, sendo que não
é um aumento estatisticamente significativo (p=1,000).
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Gráfico 10.4.1.44. Ligação fatiaqueijo_Ângulo pretest /postest dos indivíduos TCN-localidade AC

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 7,14% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 35,71%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,0714 14
,26726
,07143
pos_Amplitude_Angulo
,3571 14
,49725
,13289
Tabela 10.4.1.89. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
9
0

4
1

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.90. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AC.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
ângulo, mais concretamente constata-se que 0 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação de 4 indivíduos
TCN, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,125).

Gráfico 10.4.1.45. Ligação Amplitude_Ângulo pretest /postest dos indivíduos TCN-localidade AC

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade AC
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Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 21,43%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,0000 14
,00000
,00000
pos_Amplitude_Distancia ,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1. 91. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
AC

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Distancia
Não relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
11
0

Relação

3
0

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N

14
,250(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.92.Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade AC

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
distância, mais concretamente constata-se que nenhum indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest. Houve, assim, um aumento da existência da ligação de 3
indivíduos TCN, sendo que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,250).

Gráfico 10.4.1.46. Ligação Amplitude-Distância pretest /postest dos indivíduos TCN –localidade AC

Análise da ligação Distância- Medida da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 35,71% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 21,43%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,3571 14
,49725
,13289
pos_Medida_Distancia ,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1. 93. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
AC

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Medida_Distancia
Não relação
Relação
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pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
8
3

1
2
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pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,625(a)
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.94.Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AC.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 1 no postest. Houve, assim uma diminuição da existência da ligação de2
indivíduos TCN, não é estatisticamente significativo (p=0,625).

Gráfico 10.4.1.47. Ligação Distância-Medida pretest/ postest dos indivíduos TCN- localidade AC

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade AC
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 21,43% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 21,43%.

pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2143

14

,42582

,11380

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1. 95. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade AC

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação

9
2
Relação
2
1
Tabela 10.4.1.96. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN ,
da localidade AC

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de Aros de bicicleta e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 22 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 31 no postest. Houve, assim, um
aumento da existência da ligação de 9 indivíduos TCN, sendo que não é um aumento
estatisticamente significativo (p=0,272).
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Gráfico 10.4.1.48. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest /postest dos indivíduos TCN- localidade AC

10.4.1.1.2.Análise das ligações da localidade AR
• Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade AR
Análise da Ligação Bola-círculo da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 31,25% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 18,75%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,3125

16

,47871

,11968

pos_Bola_Círculo

,1875

16

,40311

,10078

Tabela 10.4.1. 97. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade AR.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que ocorreu uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_Bola_Círculo
Não relação Relação
9
4

2
1

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

16
Sig. exacta (bilateral)
,688(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.98. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AR.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de bola e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 2 indivíduos no postest. Houve uma diminuição de 2 indivíduos, todavia não
é estatisticamente significativo (p=0,688).

Gráfico 10.4.1.49. Ligação Bola_Círculo indivíduos TCN pretest/postest- localidade AR
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Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade AR
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 12,50% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência, também, de 12,50%.
pre_AnguloInscrito_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1250

16

,34157

,08539

pos_AnguloInscrito_Circunferência
,1250 16
,34157
,08539
Tabela 10.4.1.99. Número médio de ligações existentes na ligação ângulo inscrito_ circunferência dos indivíduos TCN na localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação

pos_ÂnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

12
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.1.100. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade AR.

Não ocorreu alteração do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest.

Gráfico 10.4.1.50. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TCN pretest/ postest- localidade AR

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 25,00% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 18,75%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2500

16

,44721

,11180

pos_AnguloCentro_Circunferência
,1875 16
,40311
,10078
Tabela 10.4.1. 101. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se, como se pode observar na tabela que se
segue, houve uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Houve, assim, uma diminuição da existência da
ligação de 1 indivíduo TNC, sendo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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pre_AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
11
2

Relação

1
2

pre_AnguloCentro_Circunferência e pos_AnguloCentro_Circunferência
N

16
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.102. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade AR.

Gráfico10.4.1.51. Ligação ângulo ao centro_Circunferência pretest /postest dos indivíduos TCN- da localidade AR

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade AR
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre os conceitos
de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do preteste
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 31,25% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência, também de 31,25%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
pos_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3125

16

,47871

,11968

,3125

16

,47871

,11968

Tabela 10.4.1.103. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De um
modo mais pormenorizado, constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la , também 3 indivíduos.

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

8
3
Relação
3
2
Tabela 10.4.1.104. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
AR.

Gráfico10.4.1.52. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/ postest dos indivíduos TCN- localidade AR
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Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 43,75% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 6,25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circulo

,4375 16
,51235
,12809
pos_Raio_Circulo ,0625 16
,25000
,06250
Tabela 10.4.1.105. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
desta ligação do pretest para o pretest.
pos_Raio_Círculo
Não relação Relação

pre_Raio_Círculo
Não relação

8
7

Relação

1
0

pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N

16
Sig. exacta (bilateral)
,070(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.106. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AR.

A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu uma diminuição número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 7
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 1 no postest. Houve, assim,
uma diminuição do número de ligações de 6 indivíduos TNC, todavia não é uma diminuição
estatisticamente significativa (p=0,070).

Gráfico10.4.1.53 Ligação ângulo ao Raio_Círculo pretest /postest indivíduos TCN- localidade AR

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade AR
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre o conceito de
raio e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 12,50% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 12,50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,1250 16
,34157
,08539
pos_AnguloCentro_Raio
,1250 16
,34157
,08539
Tabela 10.4.1.107. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade AR.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que 1
indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la, também, 1 no postest.
pre_AnguloCentro_Raio
Não relação

pos_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

13
1
Relação
1
1
Tabela 10.4.1.108. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade AR.

Gráfico 10.4.1.54. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro pretest /postest indivíduos TCN- localidade AR

Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo da localidade AR
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 12,50% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 12,50%.
pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1250

16

,34157

,08539

pos_Relógio_RelaçaoArcoAngulo
,1250 16
,34157
,08539
Tabela 10.4.1.109. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de Relógio e relação estabelecida entre o arco
e o ângulo. Verifica-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la
2 no postest.
pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo
Não relação

pos_Relógio_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação

12
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.1.110. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade AR.

Gráfico 10.4.1.55.Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo pretest /postest dos indivíduos TCN- localidade AR
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Análise da ligação Relógio_Ângulo da localidade AR
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito
de relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 31,25% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 6,25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,3125 16
,47871
,11968
pos_Relógio_Angulo
,0625 16
,25000
,06250
Tabela 10.4.1.111. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que se diminuiu o número de ligações d o
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no postest passaram a apresenta-la
1 indivíduo. Note-se que a diminuição é de 4 indivíduos não é estatisticamente significativo
(p=0,219).
pre_Relógio_Angulo
Não relação

pos_Relógio_Angulo
Não relação Relação
10
5

Relação

1
0

pre_Relógio_Angulo e pos_Relógio_Angulo
N

16
Sig. exacta (bilateral)
,219(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.112. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade AR.

Gráfico 10.4.1.56. Ligação Relógio_Ângulo pretest /postest dos indivíduos TCN- localidade AR

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade AR
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes
associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 12,50%
dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 12,50%.

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1250

16

,34157

,08539

,1250

16

,34157

,08539

Tabela 10.4.1.113. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
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pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação

12
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.1.114.Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade AR.

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se
que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest.

Gráfico 10.4. 1.57. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade AR

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade AR
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 18,75% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 18,75%.
pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1875

16

,40311

,10078

pos_AnguloInscrito_RelaçaoArcoAngulo
,1875 16
,40311
,10078
Tabela 10.4.1.115. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida
entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest.
pos_Anguloinscrito_RelaçaoArcoAngulo
pre_AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo
Não relação

Não relação

Relação

11
2
Relação
2
1
Tabela10.4. 1.116.: Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade AR.

Gráfico10.4.1. 58. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo pretest /postest dos indivíduos TCN-localidade AR
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Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade AR
Observou-se não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 12,5% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 12,50%.
pre_RelacaoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1250

16

,34157

,08539

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,1250 16
,34157
,08539
Tabela 10.4. 1.117. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_RelacaoArcoAngulo_Angulo

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

Não relação

12
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.1.118. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade AR.

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a
relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest.

Gráfico 10.4.1.59. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo pretest /postest dos indivíduos TCN-localidade AR

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade AR
Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade AR

Após a análise das redes Pathfinder do total de indivíduos sujeitos à metodologia TNC
constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de bola
existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 43,75% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 12,50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferencia_Bola

,4375 16
,51235
,12809
pos_Circunferencia_Bola ,1250 16
,34157
,08539
Tabela 10.4.1.119. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AR.
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Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 6 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest apenas 1 passou a apresentá-la no postest. Houve, assim uma
diminuição da existência da ligação de 5 indivíduos TNC, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,125).
pre_Circunferência_Bola
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
8
6

1
1

pre_Circunferencia_Bola e pos_Circunferencia_Bola
N

16
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 120. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade AR.

Gráfico 10.4.1.60. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TNC pretest/postest – localidade AR

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC da localidade AR
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade AR
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre os conceitos
de circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 31,25% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência, também, de 31,25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferencia

,3125 16
,47871
,11968
pos_Raio_Circunferência
,3125 16
,47871
,11968
Tabela 10.4.1.121. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Raio_Circunferencia
Não relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação

7
4
Relação
4
1
Tabela 10.4.1.121. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade AR.

Não ocorreu alteração do número de ligações entre os conceitos de Raio e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 4 no postest.
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Gráfico 10.4.1.61. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos TNC pretest/postest – localidade AR

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 25,00% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 37,50%.

pre_Circunferencia_Circulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2500

16

,44721

,11180

pos_Circunferência_Círculo
,3750 16
,50000
,12500
Tabela 10.4.1.122. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Circunferencia_Circulo
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
8
2

4
2

pre_Circunferencia_Circulo e pos_Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

16
,688(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.123. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade AR

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de círculo e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 4 no postest. Houve, assim, um aumento da existência da ligação de 2
indivíduos TNC, não estatisticamente significativo (p=0,688).

Gráfico 10.4.1.62. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TNC pretest /postest – localidade AR
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Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Relógio
e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 25,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 37,50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circulo_Relógio

,2500

16

,44721

,11180

pos_Circulo_Relógio

,3750

16

,50000

,12500

Tabela 10.4.1.124. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.

pre_Circulo_Relógio
Não relação

pos_Circulo_Relógio
Não relação Relação
6
4

Relação

6
0

pre_Circulo_Relógio e pos_Circulo_Relógio
N

16
Sig. exacta (bilateral)
,754(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.125. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN, da localidade AR.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de Relógio e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 no postest. Todavia, não é estatisticamente significativo (p=0,754).

Gráfico 10.4.1. 63. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TNC pretest /postest – localidade AR

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e o Raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 12,50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 25,00%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,1250

16

,34157

,08539

pos_Arosbicicleta_Raio

,2500

16

,44721

,11180

Tabela 10.4.1. 126. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AR.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.

pre_arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação

pos_arosbicicleta_raio
Não relação Relação
10
2

4
0

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

16
Sig. exacta (bilateral)
,688(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.127. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AR.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu, assim, um aumento de 2 indivíduos, todavia
não é estatisticamente significativo (p=0,688).

Gráfico 10.4.1. 64. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TNC pretest /postest – localidade AR

Análise da ligação Aros de bicicleta-Ângulo da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros
de bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 43,75% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 6,25%.
pre_Arosbicicleta_Angulo

Media

N

Desvio típ.

,4375

16

,51235

Erro típ. da media

,12809
pos_Arosbicicleta_Angulo
,0625 16
,25000
,06250
Tabela 10.4.1. 128.Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
9
6

0
1

pre_Arosbicicleta_Angulo e pos_Arosbicicleta_Angulo
N

16
Sig. exacta (bilateral)
,031(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 129. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AR.
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Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la zero no postest, sendo estatisticamente significativo (p=0,031).

Gráfico 10.4.1.65. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest- localidade AR

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 6,25% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 31,25%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0625

16

,25000

,06250

pos_AnguloInscrito_Angulo ,3125 16
,47871
,11968
Tabela 10.4.1. 130.Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
10
1

5
0

pre_AnguloInscrito_Angulo y pos_AnguloInscrito_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

16
,219(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1,131. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade AR.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de ângulo
inscrito, mais concretamente constata-se que 1 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 5 no postest. Houve, assim, um aumento da existência da ligação de 4
indivíduos TNC, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,219).

Gráfico 10.4.1.66. Ligação Ângulo_Ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest /postest–localidade AR

454

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Análise da ligação Ângulo –Ângulo ao centro da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 37,50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 18,75%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3750

16

,50000

,12500

pos_Angulo_AnguloCentro
,1875 16
,40311
,10078
Tabela 10.4.1.132. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do
número de ligações do pretest para o postest. Observem-se os resultados obtidos:
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
8
5

Relação

2
1

pre_Angulo_AnguloCentro y pos_Angulo_AnguloCentro
N

16
,453(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.133.: Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AR.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o conceito de
ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest passaram a apresentá-la 2 no postest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,453).

Gráfico 10.4.1.67. Ligação ângulo-ânguloCentro dos indivíduos TNC pretest /postest- localidade AR

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade AR
Não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 25,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 25,00%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,2500 16
,44721
,11180
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,2500 16
,44721
,11180
Tabela 10.4.1.134. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
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pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

9
3
Relação
3
1
Tabela 10.4.1.135. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AR.

Verificou-se que manteve o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest.

Gráfico 10.4.1.68. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest . localidade AR

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 25,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 6,25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,2500 16
,44721
,11180
pos_Amplitude_Angulo
,0625 16
,25000
,06250
Tabela 10.4.1. 136. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
11
4

1
0

pre_Amplitude_Angulo y pos_Amplitude_Angulo
N

16
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 137. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN , da localidade AR.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de ângulo,
mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 1 no postest. Houve, assim, uma diminuição da existência da ligação de 3 indivíduos
TNC, sendo que não estatisticamente significativo (p=0, 375).
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Gráfico 10.4.1.69. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest - localidade AR

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade AR
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 6,25% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 6,25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,0625 16
,25000
,06250
pos_Amplitude_Distancia ,0625 16
,25000
,06250
Tabela 10.4.1.138. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade AR

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Distancia
Não relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

14
1
Relação
1
0
Tabela 10.4.1.139. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade AR

Verificou-se que se manteve o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
distância, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la, também, 1 no postest.

Gráfico 10.4.1. 70. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest /postest – localidade AR

Análise da ligação Distância- Medida da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 37,50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 6,25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,3750

16

,50000

,12500

pos_Medida_Distancia

,0625

16

,25000

,06250

Tabela 10.4.1. 140. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
AR

457

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do prestest para o postest.
pre_Medida_distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
9
6

Relação

1
0

pre_Medida_Distancia y pos_Medida_Distancia
N

16
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela10.4.1.141. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade AR.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passou a apresentá-la 1 no postest. Houve, assim uma diminuição da existência da ligação de 5
indivíduos TNC, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,125).

Gráfico 10.4.1.71. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TNC pretest /postest - localidade AR

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade AR
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 12,50% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 12,50%.
pre_RelacaoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1250

16

,34157

,08539

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
,1250 16
,34157
,08539
Tabela 10.4.1.142. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade AR

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação

12
2
Relação
2
0
Tabela 10.4. 1.143. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN
, da localidade AR

Verificou-se que se manteve o número de ligações entre os conceitos de Aros de bicicleta e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretes e passaram a apresentá-la 2 no postest.
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Gráfico 10.4.1. 72. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC pretes/postest –localidade AR.

Análise das ligações da localidade S.
• Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade S
Análise da Ligação Bola-círculo da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 36,84% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de26,32%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Circulo

,3684 19
,49559
,11370
pos_Bola_Circulo ,2632 19
,45241
,10379
Tabela 10.4.1.144. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade S.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que ocorreu uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
pos_Bola_Círculo
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação

Não relação

Relação

7

5

7

0

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

19
,774(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.145. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade S.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de bola e o
conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 7 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 5 indivíduos no postest. Houve, assim, uma
diminuição em 2 indivíduos, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,774).

Gráfico 10.4.1.73. Ligação Bola_Círculo indivíduos TCN pretest/postest – localidade S
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Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 10,53% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 26,32%.
pre_anguloInscrito_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1053

19

,31530

,07234

pos_AnguloInscrito_Circunferência
,2632 19
,45241
,10379
Tabela 10.4.1.146.Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação

pos_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
13
1

Relação

4
1

pre_AnguloInscrito_Circunferência e pos_AnguloInscrito_Circunferência
N

19
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
Tabela 10.4.1.147. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade S.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Houve, assim, um aumento da existência da
ligação de 3 indivíduos TCN, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,375).

Gráfico 10.4.1.74. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TCN pretest/postest- localidade S

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 26,52% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 21,05%.
pre_AnguloCentro_Circunferencia
pos_AnguloCentro_Circunferencia

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2632

19

,45241

,10379

,2105

19

,41885

,09609

Tabela 10.4.1.148. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade S.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 3 no postest. Esta diminuição foi de 1individuo e não é estatisticamente
significativo (p=1,000).
pre_AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
11
4

Relação

3
1

pre_AnguloCentro_Circunferência e pos_AnguloCentro_Circunferncia
N

19

Sig. exacta (bilateral)

1,000(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.149. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade S.

Gráfico10.4.1.75.Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos TCN pretest/postest- localidade S

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade S
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 31,58% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência, também de 10,53%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3158

19

,47757

,10956

pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
,1053 19
,31530
,07234
Tabela 10.4.1.150.. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postes entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 1 indivíduo. Houve, assim, uma diminuição do número de ligações
em 4 indivíduos TCN, todavia não é estatisticamente significativa (p=0,219).
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação
12
5

1
1

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
N
Sig. exacta (bilateral)

19
,219(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.151. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade S.
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Gráfico 10.4.1.76. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos TCN pretest/postest – localidade S

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de Círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 36,84% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 31,58%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circulo

,3684 19
,49559
,11370
pos_Raio_Circulo ,3158 19
,47757
,10956
Tabela 10.4.1. 152.Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
desta ligação do pretest para o postest.
pre_Raio_Círculo

pos_Raio_Círculo
Não relação Relação

Não relação

8

4

Relação

5

2

pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N

19
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 153. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade S.

A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu uma diminuição número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 5
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Houve, assim
uma diminuição de um indivíduo, todavia não é estatisticamente significativa (p=1,000).

Gráfico 10.4.1. 77. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos TCN pretest/ postest- localidade S

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente
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postest. No pretest constata-se que 21,05% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 15,79%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,2105 19
,41885
,09609
pos_AnguloCentro_Raio
,1579 19
,37463
,08595
Tabela 10.4.1. 154.Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se
que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest, trata-se
de uma redução de um indivíduo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pos_AnguloCentro_Raio
pre_AnguloCentro_Raio
Não relação

Não relação
13
3

Relação

Relação
2
1

pre_AnguloCentro_Raio e pos_AnguloCentro_Raio
N

19
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.155. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade S.

Gráfico 10.4.1.78. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos TCN pretest/postest

Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo da localidade S
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 10,53% dos indivíduos apresenta a ligação
e no posteste existe uma incidência de 10,53%.
pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1053

19

,31530

,07234

pos_Relógio_RelaçaoArcoAngulo
,1053 19
,31530
,07234
Tabela 10.4.1.156. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentála 2 no postest.
pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo
Não relação

pos_Relógio_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação

15
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.1. 157. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade S.
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Gráfico 10.4.1.79. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos TCN pretest/postest –localidade S

Análise da ligação Relógio_Ângulo da localidade S
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito
de Relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente
ao. No pretest constata-se que 21,05% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 5,26%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,2105 19
,41885
,09609
pos_Relogio_Angulo
,0526 19
,22942
,05263
Tabela 10.4.1. 158. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que se diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no postest passaram a apresenta-la
1 indivíduo. Note-se que a diminuição é de apenas três indivíduos e não é estatisticamente
significativo (p=0,375).
pre_Relógio_Angulo
Não relação
Relação

pos_Relógio_Ângulo
Não relação Relação
14
4

1
0

pre_Relógio_Angulo e pos_Relogio_Ângulo
N

19
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 159. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade S.

Gráfico 10.4.1.80. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos TCN pretest/postest-localidade S

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade S
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes
associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 26,32%
dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 26,32%.
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pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2632

19

,45241

,10379

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
,2632 19
,45241
,10379
Tabela 10.4.1.160. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_AnguloCentro_RelaçaoarcoAngulo
Não relação
Relação

10
4
Relação
4
1
Tabela 10.4.1.161. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade S.

Verificou-se que não sofreu alteração o número de ligações entre os conceitos os conceitos
de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constatase que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuam a apresentá-la 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.81.Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest- localidade S.

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 26,32% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 21,05%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2632

19

,45241

,10379

pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
,2105 19
,41885
,09609
Tabela 10.4.1. 162. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida
entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Esta diminuição não é estatisticamente significativa
(p=1,000).
pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação
12
3

2
2
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pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo e pos_AnguloInscrito_RelaçaoArcoAngulo
N

19
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.163. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade S.

Gráfico 10.4.1. 82. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest- localidade S

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15,79% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 5,26%.
pre_relacaoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1579

19

,37463

,08595

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,0526 19
,22942
,05263
Tabela 10.4.1. 164. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_RelacãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
15
3

1
0

pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

19
,625(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.165. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade S.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Todavia esta diminuição não é
estatisticamente significativo (p=0,625).

Gráfico 10.4.1.83.Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest- localidade S
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• Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade S
Análise da ligação Circunferência-bola da localidade S
Após a análise das redes Pathfinder do total de indivíduos sujeitos à metodologia TCN
constatou-se um aumento do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de bola
existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 21,05% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 31,58%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,2105

19

,41885

,09609

pos_Circunferência_Bola

,3158

19

,47757

,10956

Tabela 10.4.1. 166. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade S.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 3 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest apenas 5 passaram a apresentá-la no postest. Houve, assim,
um aumento da existência da ligação de 2 indivíduos TCN, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,727).
pre_Circunferência_Bola
Não relação

pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
10
3

Relação

5
1

pre_Circunferência_Bola e pos_Circunferência_Bola
N

19
Sig. exacta (bilateral)
,727(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.167. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade S.

Gráfico10.4.1.84. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TCN pretest/postest-localidade S

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC da localidade S
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest.Note-se que estes dados dizem respeito ao total de indivíduos (188) que estiveram sujeitos à
metodologia TCN. Na prova 1 constata-se que 31,58% desses indivíduos apresenta a ligação e no
postest existe uma incidência de 15,79%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,3158

19

,47757

,10956

pos_Raio_Circunferência

,1579

19

,37463

,08595
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Tabela 10.4.1.168. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
11
5

2
1

pre_Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N

19
,453(a)

Sig. exacta (bilateral)

a. Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1. 169. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade S.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,453).

Gráfico10.4.1. 85.Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos TCN pretest/postest- localidade S

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 36,84% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 26,32%.
pre_Circunferência_Circulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3684

19

,49559

,11370

pos_Circunferência_Círculo
,2632 19
,45241
,10379
Tabela 10.4.1. 170. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Circunferencia_Círculo
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
8
6

4
1

pre_Circunferencia_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

19
,754(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4. 1.171. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade S
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Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de círculo e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 4 no postest. Houve, assim uma diminuição da existência da
ligação em 2 indivíduos TCN, sendo não estatisticamente significativo (p=0,754).

Gráfico 10.4.1.86. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TCN pretest/postest- localidade S

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 52,63% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 10,53%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circulo_relógio

,5263

19

,51299

,11769

pos_Circulo_relogio

,1053

19

,31530

,07234

Tabela 10.4.1. 172. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Circulo_relógio
Não relação
Relação

pos_Circulo_Relógio
Não relação Relação
9
8

0
2

pre_Circulo_Relógio e pos_Circulo_Relógio
N

19
Sig. exacta (bilateral)
,008(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 173.Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN, da localidade S.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de relógio e o conceito
de círculo, mais concretamente constata-se que 8 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la zero no postest. Esta diminuição é estatisticamente significativa (p=0,008).

Gráfico 10.4.1. 87. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TCN pretest /postest- Localidade S
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Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e o Raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 42,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 31,58%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,4211

19

,50726

,11637

pos_Arosbicicleta_Raio

,3158

19

,47757

,10956

Tabela 10.4.1.174.Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
6
7

Relação

5
1

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

19
Sig. exacta (bilateral)
,774(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.175. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade S.

Houve uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente constata-se que 7 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest. Ocorreu, assim, uma diminuição de 2 indivíduos,
todavia não é estatisticamente significativo (p=0,774).

Gráfico 10.4.1.88. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TCN pretest /postest

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros
de bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 15,79% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 10,53%.
Media
pre_Arosbicicleta_Angulo

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1579 19
,37463
,08595
pos_Arosbicicleta_Angulo
,1053 19
,31530
,07234
Tabela 10.4.1. 176. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade S.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o pretest.
pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação

pos_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
15
2

Relação

1
1

pre_ Arosbicicleta_Angulo e pos_ Arosbicicleta_Angulo
N

19
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 177.Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade S.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
de ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 1 no postest. Todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico10.4.1.89. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest- localidade S

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade S
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 31,58% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 31,58%.

pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3158

19

,47757

,10956

pos_AnguloInscrito_Angulo ,3158 19
,47757
,10956
Tabela 10.4.1.178. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não sofreu alteração o número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação

pos_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

8
5
5
1
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 179. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade S.
Relação

Verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de
ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e continuaram a apresentá-la 5 no postest.
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Gráfico 10.4.1. 90.Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade S

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade S

Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 31,38% dos indivíduos apresenta
a ligação e no postest existe uma incidência de 29,26%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3158

19

,47757

,10956

pos_Angulo_AnguloCentro
,2105 19
,41885
,09609
Tabela 10.4.1. 180.Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do
número de ligações o pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
12
3

1
3

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N
Sig. exacta (bilateral)

19
,625(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 181. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade S.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o conceito de
ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passou a apresentá-la 1no postest. Houve, assim, uma diminuição da existência da ligação
de 2 indivíduos TCN, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,625).

Gráfico 10.4.1.91. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade S
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Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 15,79% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 31,58%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,1579

19

,37463

,08595

pos_Fatiaqueijo_Angulo

,3158

19

,47757

,10956

Tabela 10.4.1.182. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
11
2

Relação

5
1

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N

19
Sig. exacta (bilateral)
,453(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.183. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade S.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 5 no postest. Houve, assim, um aumento da existência da ligação de 3
indivíduos TCN, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,453).

Gráfico 10.4.1.92: Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade S

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 47,37% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 52,63%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,4737

19

,51299

,11769

pos_Amplitude_Angulo

,5263

19

,51299

,11769

Tabela 10.4.1. 184. Número médio de ligações existentes na prova1 e na prova 2 na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TCN na
localiadade S.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Angulo
Não relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
5
4

Relação

5
5

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

19
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.185. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN , da localidade S.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 5 no postest. Houve, assim, aumento da existência da ligação de 1 indivíduo
TCN, sendo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1. 93.Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TCN pretest /postest – localidade S

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No prestest constata-se que 15,79% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 21,05%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,1579

19

,37463

,08595

pos_Amplitude_Distancia

,2105

19

,41885

,09609

Tabela 10.4.1. 186. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade S

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
13
2

3
1

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N

19
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 187. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade S
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Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
distância, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest. Houve, assim, aumento da existência da ligação de 1 indivíduo
TCN, sendo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.94. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade

S

Análise da ligação Distância- Medida da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 31,58% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 36,84%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,3158

19

,47757

,10956

pos_Medida_Distancia

,3684

19

,49559

,11370

Tabela 10.4.1.188.Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade S

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Medida_Distância
Não relação
Relação

pos_Medida_Distância
Não relação
Relação
9
3

4
3

pre_Medida_Distância e pos_Medida_Distância
N

19
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.189. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade S.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 4 no postest. Houve, assim, aumento da existência da ligação de 1 indivíduo
TCN, não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.95. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TCN pretest/ postest-localidade S
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Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade S
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 26,32% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 26,32%.
pre_RelacaoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2632

19

,45241

,10379

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
,2632 19
,45241
,10379
Tabela 10.4.1.190.Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade S

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_RelacaoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação
10
4

Relação

4
1

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.191.Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN ,
da localidade S

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos de Aros de bicicleta
e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.96. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade S

10.4.1.1.

4. Análise das ligações da localidade VB

• Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade VB
Análise da Ligação Bola-círculo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 60,00%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Circulo

,3333

15

,48795

,12599

pos_Bola_Circulo

,6000

15

,50709

,13093

Tabela 10.4.1.192. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade VB.
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Recorrendo à prova de McNemar observa-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Bola_Círculo
Não relação

pos_Bola_Círculo
Não relação Relação
4
2

Relação

6
3

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

15
Sig. exacta (bilateral)
,289(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.193. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade VB.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de bola e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 indivíduos no postest. Houve, assim, um aumento em 4 indivíduos,
todavia não é estatisticamente significativo (p=0, 289).

Gráfico 10.4.1.97. Ligação Bola_Círculo indivíduos TNC pretest/postest –localidade VB

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscritoda localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 13,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 53,33%.
pre_AnguloInscrito_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1333

15

,35187

,09085

pos_AnguloInscrito_Circunferência
,5333 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1.194. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Circunferencia
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
6
1

7
1

pre_AnguloInscrito_Circunferência e pos_AnguloInscrito_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

15
,070(a)

a Corregido por continuidade
Tabela10.4.1.195. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade VB.
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Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 7 no postest. Houve, assim, um aumento da existência da
ligação em 6 indivíduos TNC, mas não é estatisticamente significativo (p=0,070).

Gráfico 10.4.1.98. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TNC pretest/ postest - localidade VB

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 6,67% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 53,33%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0667

15

,25820

,06667

pos_AnguloCentro_Circunferência
,5333 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1.196. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que nenhum indivíduo apresentava a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 7 no postest. Houve, assim, aumento da existência da
ligação ângulo de 7 indivíduos TNC, sendo um aumento estatisticamente significativo (p=0, 016).
pre_AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
7
0

7
1

pre_AnguloCentro_Circunferência e pos_AnguloCentro_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

15
,016(a)

a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1.197. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade VB.

Gráfico10.4.1.99. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos TNC pretest/ postest –localidade VB

478

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade VB
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 40,00% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência, também de 13,33%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
pos_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4000

15

,50709

,13093

,1333

15

,35187

,09085

Tabela 10.4.1.198.Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la zero indivíduos. Houve, assim uma diminuição da ligação de 4
indivíduos TNC, todavia não é uma diminuição estatisticamente significativa (p=0, 125).
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação
9
4

Relação

0
2

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
N

15
,125(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.199. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
VB.

Gráfico10.4.1.100.Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/postest- localidade VB

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 26,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 53,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circulo

,2667 15
,45774
,11819
pos_Raio_Circulo ,5333 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1.200. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número
desta ligação do pretest para o postest.
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pos_Raio_Círculo
Não relação Relação

pre_Raio_Círculo
Não relação

5
2

Relação

6
2

pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N

15
Sig. exacta (bilateral)
,289(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.201. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade VB.

A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu um aumento número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest. Houve, assim,
aumento do número da ligação de 4 indivíduos TNC, todavia não estatisticamente significativo
(p=0,289).

Gráfico10.4.1.101. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos TNC pretest/ postest –localidade VB

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 20,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 73,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,2000 15
,41404
,10690
pos_AnguloCentro_Raio
,7333 15
,45774
,11819
Tabela 10.4.1. 201. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de Raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que
nenhum indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 8 no postest. Houve,
assim, aumento da ligação de 8 indivíduos TNC, sendo estatisticamente significativo (p=0,008).
pre_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
4
0

8
3

pre_AnguloCentro_Raio e pos_AnguloCentro_Raio
N

15
Sig. exacta (bilateral)
,008(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.202. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade VB.
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Gráfico10.4.1.102. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos TNC pretest/postest –localidade VB

Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 13,33% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 46,67%.
pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1333

15

,35187

,09085

pos_Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,4667 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1.203. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 7
no postest. Houve, assim, aumento da ligação de 5 indivíduos TNC, todavia não é estatisticamente
significativo (p=0,180).
pre_relogio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
6
2

7
0

pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

15
,180(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.204. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade VB.

Gráfico 10.4.1. 103. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos TNC pretest/postest –localidade VB
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Análise da ligação Relógio_Ânguloda localidade VB
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito
de relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 20,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 6,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,2000

15

,41404

,10690

pos_Relógio_Angulo

,0667

15

,25820

,06667

Tabela 10.4.1.205.Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que se diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no postest passaram a apresenta-la
1 indivíduo. Note-se que a diminuição é de apenas dois indivíduos, não é estatisticamente
significativo (p=0,625).
pre_Relógio_Angulo
Não relação

pos_Relógio_Angulo
Não relação Relação
11
3

Relação

1
0

pre_Relógio_Angulo e pos_Relógio_Angulo
N

15
Sig. exacta (bilateral)
,625(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.206. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade VB.

Gráfico 10.4.1.104. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos TNC pretest/ postest –localidade VB

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 26,67% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 46,67%.

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2667

15

,45774

,11819

pos_AnguloCentro_ RelaçãoArcoAngulo
,4667 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1.207. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
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pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_AnguloCentro_ RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
7
1

Relação

4
3

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_AnguloCentro_ RelaçãoArcoAngulo
N

15
,375(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.208.Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade VB.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos os conceitos de ângulo
ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 1
indivíduo apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,375).

Gráfico 10.4.1.105. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest –localidade VB

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade VB
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 40%.

pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4000

15

,50709

,13093

pos_AnguloInscrito_ RelacaoArcoAngulo ,4000 15
,50709
,13093
Tabela 10.4.1.209. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida
entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e continuaram a apresentá-la 3 no postest.

pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo
Não relação

pos_ AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação

6
3
Relação
3
3
Tabela 10.4.1.210. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
VB.
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Gráfico 10.4.1.106. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest – localidade VB

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postes. No pretest constata-se que 6,67% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 46,67%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0667

15

,25820

,06667

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,4667 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1.211. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
8
0

6
1

pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

15
,031(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.212. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade VB.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a
relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que nenhum
indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest e é
estatisticamente significativo (p=0,031).

Gráfico 10.4.1. 107. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade VB

•
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Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade VB
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Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade VB

Após a análise das redes Pathfinder do total de indivíduos sujeitos à metodologia TNC
constatou-se um aumento do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de
bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 13,33%
dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferencia_Bola

,1333

15

,35187

,09085

pos_Circunferencia_Bola

,3333

15

,48795

,12599

Tabela 10.4.1. 213. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade VB.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do
número de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 2 indivíduos
apresentavam a ligação Circunferência_Bola e que no postest apenas 5 passaram a
apresentá-la no postest, todavia não é estisticamente significativo (p=0,453).
pos_Circunferencia_Bola
pre_Circunferencia_Bola
Não relação

Não relação

Relação

8
2

Relação

5
0

pre_Circunferencia_Bola e pos_Circunferencia_Bola
N

15
,453(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1.214. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade VB.

Gráfico 10.4.1.108. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TNC pretest / postest –localidade VB

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC da localidade VB
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade VB
Observou-se não ocorreu variação do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 60% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 60%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferencia

,6000 15
,50709
,13093
pos_Raio_Circunferência ,6000 15
,50709
,13093
Tabela 10.4.1.215. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
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pre_Raio_Circunferencia
Não relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação

1
5
Relação
5
4
Tabela 10.4.1.216. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade VB.

Gráfico 10.4.1.109. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos TNC pretest/ postest – localidade VB

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 13,33% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 53,33%.
pre_Circunferencia_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1333

15

,35187

,09085

pos_Circunferência_Círculo
,5333 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1.217. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Circunferencia_Círculo
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
5
2

8
0

pre_Circunferencia_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

15
,109(a)

a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1.218. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade VB

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de círculo e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 8 no postest. Houve, assim, aumento da existência da ligação de 6
indivíduos TNC, mas não é estatisticamente significativo (p=0,109).
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Gráfico 10.4.1.110. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TNC pretest/postest –localidade VB

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Relógio
e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 20,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 53,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circulo_Relógio

,2000 15
,41404
,10690
pos_Circulo_Relógio
,5333 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1.219. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu aumentou o número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Circulo_Relógio
Não relação
Relação

pos_Circulo_Relógio
Não relação Relação
5
2

7
1

pre_Circulo_Relógio e pos_Círculo_Relógio
N

15
Sig. exacta (bilateral)
,180(a)
a Corregido por continuidad
Tabela 10.4.1.220. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN, da localidade VB.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de relógio e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 7 no postest. Este aumento não é estatisticamente significativo (p=0,180).

Gráfico 10.4.1.111. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TNC pretest / postest –localidade VB

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade VB
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de Aros de bicicleta e o Raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 33,33%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,3333 15
,48795
,12599
pos_ Arosbicicleta_Raio
,3333 15
,48795
,12599
Tabela 10.4.1. 221. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
do pretest para o postest.
pre_ Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Raio
Não relação Relação

6
4
Relação
4
1
Tabela 10.4.1.222. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade VB.

Como se pode observar na tabela anterior não houve alteração do número de ligações entre
os conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 4
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.112. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TNC pretest/ postest –localidade VB

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 20,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 40,00%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,2000 15
,41404
,10690
pos_ Arosbicicleta_Angulo
,4000 15
,50709
,13093
Tabela 10.4.1.223. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

pos_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
8
1

4
2

pre_ Arosbicicleta_Angulo e pos_ Arosbicicleta_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

15
,375(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.123. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade VB.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
de ângulo, mais concretamente constata-se que apenas 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 4 no postest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,375).
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Gráfico 10.4.1.113. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade VB

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade VB

Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 46,67% dos indivíduos apresenta
a ligação e no postest existe uma incidência de 73,33%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4667

15

,51640

,13333

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,7333 15
,45774
,11819
Tabela 10.4.1.225. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do
número de ligações do pretest para o postest.
pre_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
0

8

4

3

pre_ AnguloInscrito_Angulo e pos_ AnguloInscrito_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

15
,388(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.226. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade VB.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de ângulo
inscrito, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 8 no postest. Houve, assim, aumento da existência da ligação de 4
indivíduos TNC, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0, 388).

Gráfico 10.4.1.114. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest / postest -localidade VB
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Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 20,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 40,00%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

15

,41404

,10690

pos_Angulo_AnguloCentro
,4000 15
,50709
,13093
Tabela 10.4.1.227. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
8
1

Relação

4
2

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

15
,375(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.228. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade VB.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o conceito
de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que apenas 1 indivíduo apresentava a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,375).

Gráfico 10.4.1.115. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos TNC pretest /postest –localidade VB

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 20,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 46,67%.
Media
pre_Fatiaqueijo_Angulo

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000 15
,41404
,10690
pos_ Fatiaqueijo_Angulo ,4667 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1.229. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
VB.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
Pre_Fatiaqueijo_Angulo

pos_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

Não relação

6
2

Relação

6
1

pre_ Fatiaqueijo_Angulo e pos_ Fatiaqueijo_Angulo
N

15
Sig. exacta (bilateral)
,289(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.230. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade VB.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 no postest.

Gráfico 10.4.1.116. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade VB

Ocorreu um aumento da existência da ligação Fatiaqueijo_Ângulo em 4 indivíduos TNC,
sendo que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,289).
Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 26,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 46,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,2667 15
,45774
,11819
pos_Amplitude_Angulo
,4667 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1. 231. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
5
3

6
1

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

15
Sig. exacta (bilateral)
,508(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.232. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN , da localidade VB.
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Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 no postest, todavia não é estatisticamente significativo (p=508).

Gráfico10.4.1.117. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest –localidade VB

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 6,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 66,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,0667 15
,25820
,06667
pos_Amplitude_Distancia ,6667 15
,48795
,12599
Tabela 10.4.1. 233.Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade VB

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do
número de ligações do pretest para o postest. Observem-se os resultados obtidos:
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
4
1

10
0

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N

15
Sig. exacta (bilateral)
,012(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 234. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade VB

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e
de distância, mais concretamente constata-se que apenas 1 indivíduo apresentava a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 10 no postest. Houve, assim, aumento da existência da
ligação de 9 indivíduos TNC, sendo estatisticamente significativo (p=0,012).

Gráfico 10.4.1. 118. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest /postest –localidade VB
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Análise da ligação Distância- Medida da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 26,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 60,00%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,2667 15
,45774
,11819
pos_Medida_Distancia ,6000 15
,50709
,13093
Tabela 10.4.1. 235. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
VB

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Medida_Distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
5
1

Relação

6
3

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

15
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela10.4.1.236. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade VB.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que apenas 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 no postest. Houve, assim, aumento da existência da ligação de 5
indivíduos TNC, não é estatisticamente significativo (p=0,125).

Gráfico 10.4.1.119. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade VB

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 6,67% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 46,67%.
pre_RelacaoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0667

15

,25820

,06667

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
,4667 15
,51640
,13333
Tabela 10.4.1. 237. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade VB
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_RelacaoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação
7
1

Relação

7
0

pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
N

15
,070(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 238. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN
, da localidade VB

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de Aros de bicicleta e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que apenas 1
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 7 no postest. Houve, assim,
aumento da existência da ligação de 7 indivíduos TNC, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=0,070).

Gráfico10.4.1.120. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade VB

10.4.1.1.5. Análise das ligações da localidade ELV
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade ELV
Análise da Ligação Bola-Círculo da localidade ELV

Observou-se um aumento do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 55%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,2000

20

,41039

,09177

pos_Bola_Círculo

,5500

20

,51042

,11413

Tabela 10.4.1.239. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade ELV.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação
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pos_Bola_Círculo
Não relação Relação
8
1

8
3
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pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,039(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.240. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade ELV.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de bola e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram
a apresentá-la 8 indivíduos no postest. Ocorreu um aumento em 7 indivíduos e é estatisticamente
significativo (p=0, 039).

Gráfico 10.4.1.121. Ligação Bola_Círculo indivíduos TNC pretest/postest- localidade ELV

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 15,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 30,00%.
pre_AnguloInscrito_Circunferencia

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1500

20

,36635

,08192

pos_AnguloInscrito_Circunferencia
,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.1. 241. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Circunferencia
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_Circunferencia
Não relação
Relação
12
2

5
1

pre_AnguloInscrito_Circunferencia e pos_AnguloInscrito_Circunferencia
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,453(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.242.Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade ELV.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest. Houve, assim, um aumento da existência da
ligação de 3 indivíduos TNC, sendo não estatisticamente significativo (p=0, 453).
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Gráfico 10.4.1.122. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TNC pretest /postest –localidade ELV

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15,00% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 35,00%.
pre_anguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1500

20

,36635

,08192

pos_angulocentro_circunferencia
,3500 20
,48936
,10942
Tabela 10.4.1. 243. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 6 na postest. Houve, assim, aumento da existência da ligação de 4
indivíduos TNC, sendo não estatisticamente significativo (p=0,289).
pre_AnguloCentro_Circunferencia
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
11
2

6
1

pre_AnguloCentro_Circunferência e pos_AnguloCentro_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,289(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.244. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade
ELV.

Gráfico10.4.1.123. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos TNC pretest /postest-localidade ELV
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Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade ELV
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre os conceitos
de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência, também de 20%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

20

,41039

,09177

pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.1. 145. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest,entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De um
modo mais pormenorizado, constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 2 indivíduos.
pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

14
2
2
2
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.146. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
ELV.
Relação

Gráfico10.4.1.124. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade ELV

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 25% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,2500 20
,44426
,09934
pos_Raio_Círculo ,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.1. 247.Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
desta ligação do pretest para o postest.

pre_Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_Raio_Círculo
Não relação Relação
13
3

2
2
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pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1. 248. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade ELV.

A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu uma diminuição número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 n postest. Houve uma
diminuição de um indivíduo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico10.4.1. 125. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos TNC pretest/postest – localidade ELV

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 5% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,0500 20
,22361
,05000
pos_AnguloCentro_Raio
,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.1. 249. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que 1
indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Houve o aumento
de um individuo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).~
pre_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
17
1

2
0

pre_AnguloCentro_Raio e pos_AnguloCentro_Raio
N
Sig. exacta (bilateral)

20
1,000(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela10.4.1. 250. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade ELV.
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Gráfico 10.4.1.126. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos TNC pretest/postest – localidade ELV

Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e
a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 5%.
pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1500

20

,36635

,08192

pos_Relógio_RelaçaoArcoAngulo
,0500 20
,22361
,05000
Tabela 10.4.1. 251.Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o
arco e o ângulo. Verifica-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la um no postest, todavia esta diminuição não foi estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_Relógio_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação
16
1
3
0

pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo e pos_Relógio_RelaçaoArcoAngulo
20
,625(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.252. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade ELV.
N
Sig. exacta (bilateral)

Gráfico10.4.1.127. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos TNC pretest/postest- localidade ELV

Análise da ligação Relógio_Ângulo da localidade ELV
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente
postest. No pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 15%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,1500 20
,36635
,08192
pos_Relogio_Angulo
,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.1. 253.Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais
pormenorizado, constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no postest
continuaram a apresentá-la o mesmo número.
pre_Relógio_Angulo
Não relação

pos_Relogio_Angulo
Não relação Relação

14
3
Relação
3
0
Tabela 10.4.1. 254. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade ELV.

Gráfico10.4.1.128. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos TNC pretest/postest – localidade ELV

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade ELV
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes
associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15%
dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 15%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,1500 20
,36635
,08192
pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.1. 255. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação
14
3

3
0

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.256.Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade ELV.

Verificou-se que se manteve o número de ligações entre os conceitos os conceitos de ângulo
ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 3 no postest.
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Gráfico10.4.1.129.Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 15%.
pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo
pos_AnguloInscrito_RelaçaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1000

20

,30779

,06882

,1500

20

,36635

,08192

Tabela 10.4.1.257. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os
conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente
constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no
postest, todavia não é um aumento estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação
15
2

3
0

pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo e pos_AnguloInscrito_RelaçaoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
1,000(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.258. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
ELV.

Gráfico 10.4.1.130. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest – localidade ELV
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Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade ELV
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 15%.
pre_relacaoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1500

20

,36635

,08192

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.1.259.Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu variação do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_relacaoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

16
1
Relação
1
2
Tabela 10.4.1.260.Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade ELV.

Verificou-se não se alterou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que apenas um indivíduo
apresentavam a ligação no pretest e continuou apresentá-la um no postest.

Gráfico 10.4.1.131. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest – localidade ELV

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade ELV
Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade ELV

Observou-se um aumento do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de
bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 35% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferencia_Bola

,3500 20
,48936
,10942
pos_Circunferencia_Bola
,5000 20
,51299
,11471
Tabela 10.4.1.261. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade ELV.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 3 indivíduos apresentavam a ligação
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Circunferência_Bola e que passaram a apresentá-la 6 no postest. Houve um aumento de três
indivíduos, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,508).
pre_Circunferencia_Bola
Não relação

pos_Circunferencia_Bola
Não relação
Relação
7
3

Relação

6
4

pre_Circunferencia_Bola e pos_Circunferencia_Bola
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,508(a)
a Utilizou-se a distribuição binomiale
Tabela 10.4.1.262. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade ELV.

Gráfico10.4.1.132. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TNC pretest/postest –localidade ELV

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC da localidade ELV
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 45% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 40%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferencia

,4500 20
,51042
,11413
pos_Raio_Circunferência ,4000 20
,50262
,11239
Tabela 10.4.1.263. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Raio_Circunferencia
Não relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
7
4
5
4

pre_Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N
20
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Utilizou-se a distribuição binomiale
Tabela 10.4.1.264. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade ELV.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 4 no postest, houve assim, a diminuição de um indivíduo, todavia
não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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Gráfico 10.4.1.133.Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos TNC pretest/postest –localidade ELV

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 35% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 45%.
pre_Circunferência_Circulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3500

20

,48936

,10942

pos_Circunferência_Círculo
,4500 20
,51042
,11413
Tabela 10.4.1. 265.Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Circunferência_circulo
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
6
5

7
2

pre_Circunferência_circulo e pos_Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,774(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.266. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade ELV

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de
círculo, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la apenas 7 no postest.

Gráfico10.4.1. 134. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TNC pretest/postest –localidade ELV

Ocorreu um aumento da existência da ligação Circunferência_Círculo em 2 indivíduos TNC,
todavia não é estatisticamente significativo (p=0,774).
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Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade ELV
Observou-se um auemnto do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de relógio
e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 55%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circulo_Relógio

,4000 20
,50262
,11239
pos_Círculo_Relogio
,5500 20
,51042
,11413
Tabela 10.4.1. 267. Número médio de ligações existente na prova1 e na prova 2 na ligação ângulo Relógio_ Círculo dos indivíduos TCN na
localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações.
pre_Círculo_Relógio
Não relação

pos_Círculo_Relógio
Não relação Relação
4
5

Relação

8
3

pre_Círculo_Relógio e pos_Círculo_Relógio
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,581(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.268.Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade ELV.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de relógio e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 8 no postest. Este aumento não é estatisticamente significativo (p=0,581).

Gráfico 10.4.1. 135. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TNC pretest/postest – localidade ELV

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e o Raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 35% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,3500 20
,48936
,10942
pos_Arosbicicleta_Raio
,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.1.269. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
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pre_arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
9
5

Relação

4
2

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

20
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.270. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade ELV.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu, assim, uma diminuição de um indivíduo,
todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1. 136.Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TNC pretest /postest-localidade ELV

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,1500 20
,36635
,08192
pos_Arosbicicleta_Angulo
,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.1.271.Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
13
1

4
2

pre_Arosbicicleta_Angulo e pos_Arosbicicleta_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,375(a)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.272. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade ELV.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
de ângulo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 4 no postest.
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Gráfico 10.4.1 .137.Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest – localidade ELV

Ocorreu um aumento da existência da ligação aros de bicicleta-ângulo em 3 indivíduos TNC,
sendo que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,375).
Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade ELV
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 35% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 35%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3500

20

,48936

,10942

pos_AnguloInscrito_Angulo ,3500 20
,48936
,10942
Tabela 10.4.1.273. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação

pos_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

8
5
Relação
5
2
Tabela 10.4.1.274. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade ELV.

Verificou-se que se manteve o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de
ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e continuaram a apresentá-la 5 no postest.

Gráfico 10.4.1.138. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/postest- localidade ELV
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Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade ELV
Observou-se um auemneto do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 25% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2500

20

,44426

,09934

pos_Angulo_AnguloCentro
,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.1.275. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade ELV.

.No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
11
3

Relação

4
2

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

20
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.276. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade ELV.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o conceito
de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Todavia este aumento não é estatisticamente
significativo (p= 1,000).

Gráfico 10.4.1.139. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade ELV

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,3000 20
,47016
,10513
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,2500 20
,44426
,09934
Tabela 10.4.1.277. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
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pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
11
4

Relação

3
2

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.278. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade ELV.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest. Não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.140. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade ELV

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 45%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,2000 20
,41039
,09177
pos_Amplitude_Angulo
,4500 20
,51042
,11413
Tabela 10.4.1.279. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
10
1

6
3

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.280.Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN , da localidade ELV.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
ângulo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 no postest.
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Gráfico 10.4.1.141. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest – locxalidade ELV

Ocorreu um aumento da existência da ligação Amplitude_Ângulo em 5 indivíduos TNC, sendo
que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,125).
Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 15%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,0000 20
,00000
,00000
pos_Amplitude_Distancia ,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.1. 281. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade ELV

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
17
0

3
0

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,250(a)
a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.282. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade ELV

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
distância, mais concretamente constata-se que nenhum indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest.

Gráfico10.4.1.142. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade ELV
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Ocorreu um aumento da existência da ligação Amplitude-Distância em 3 indivíduos TNC,
sendo que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,250).
Análise da ligação Distância- Medida da localidade ELV
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 40%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,4000 20
,50262
,11239
pos_Medida_Distancia ,4000 20
,50262
,11239
Tabela 10.4.1.283. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
ELV

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Medida_distancia
Não relação

pos_Medida__Distancia
Não relação
Relação

8
4
Relação
4
4
Tabela 10.4.1.284. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade ELV.

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
continuaram a apresentá-la 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.143. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TNC pretest/postest- localidade ELV

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 5%.
pre_RelacaoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvo típ.

Erro típ. da media

,1500

20

,36635

,08192

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
,0500 20
,22361
,05000
Tabela 10.4.1. 285. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade ELV

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
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pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação
16
3

Relação

1
0

pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
N

20
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Utilizou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.1.286. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN,
da localidade ELV

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de Aros de bicicleta e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 1 no postest. Esta diminuição não é
estatisticamente significativa (p=0,625).

Gráfico 10.4.1. 144. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC pretest/postest- localidade ELV

10.4.1.1.6.Análise das ligações da localidade POM_B
• Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade POM_B
Análise da Ligação Bola-círculo da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 35% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

Pre_Bola_Círculo

,3500 20
,48936
,10942
pos_Bola_Círculo ,2500 20
,44426
,09934
Tabela 10.4.1.287. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade POM_B.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que ocorreu uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_Bola_Circulo
Não relação Relação
9
6

4
1

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,754(a)
a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.288. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_B.
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Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de bola e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 4 indivíduos no postest.Todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,754).

Gráfico 10.4.1.145. Ligação Bola_Círculo indivíduos TNC pretest/postest – localidade POM_B

Análise da Ligação Circunferência-ângulo da localidade POM_B
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
pre_AnguloInscrito_Circunferencia

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

20

,00000

,00000

pos_AnguloInscrito_Circunferencia
,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.1.289. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
16
0

4
0

pre_AnguloInscrito_Circunferência e pos_AnguloInscrito_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,125(a)

a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1.290. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
POM_B.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que nenhum indivíduo apresentava a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.146. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TNC pretest/postest - localidade POM_B
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Ocorreu, assim, um aumento da existência da ligação ângulo inscrito_ circunferência em 4
indivíduos TNC, mas não é estatisticamente significativo (p=0,125).
Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade POM_B
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 5% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 30%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0500

20

,22361

,05000

pos_AnguloCentro_Circunferência
,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.1.291.Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que nenhum indivíduo apresentava a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest.

pre_AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
14
0

5
1

pre_AnguloCentro_Circunferência e pos_AnguloCentro_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,063(a)

a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1.292. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade
POM_B.

Gráfico 10.4.1.147. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Ocorreu um aumento da existência da ligação ângulo ao centro_ circunferência em 5
indivíduos TNC, mas não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,063).
Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade POM_B
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência, também de 10%.
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pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

20

,41039

,09177

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.1. 293. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade
POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 2 indivíduos, mas não é estatisticamente significativo (p=0,688).
pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

14
4

Relação

2
0

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

20
,688(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Corrigido por continuidade
Tabela . 10.4.1. 294. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
POM_B.

Gráfico 10.4.1.148. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest -localidade POM_B

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
35%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,5000 20
,51299
,11471
pos_Raio_Círculo ,3500 20
,48936
,10942
Tabela 10.4.1. 295. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
desta ligação do pretest para o postest.
pre_Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_Raio_Círculo
Não relação Relação
7
6

3
4

pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,508(a)
a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1. 296. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_B.
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A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu uma diminuição número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 6
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest, mas não é
estatisticamente significativo (p=0,508).

Gráfico 10.4.1.149. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos TNC pretest/postest – localidade POM_B

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade POM_B
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 5% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,0500 20
,22361
,05000
pos_AnguloCentro_Raio
,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.1.297. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que
nenhum indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest.

pre_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
16
0

3
1

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,250(a)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.298.Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POM_B.

Gráfico10.4.1.150. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos TNC pretest/postest - localidade POM_B

Ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de raio e de
ângulo ao centro em 3 indivíduos TNC, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,250).
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Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e
a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 10%.
pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1500

20

,36635

,08192

pos_ Relógio_RelacaoArcoAngulo
,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.1.299.Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o
arco e o ângulo. Verifica-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 1 no postest. Não é estatisticamente significativo (p=1,000).

pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação
16
2

Relação

1
1

pre_ Relógio_RelacaoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelacaoArcoAngulo
N

20
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.300.Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade POM_B.

Gráfico 10.4.1. 151.Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Análise da ligação Relógio_Ângulo da localidade POM_B
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,1000 20
,30779
,06882
pos_Relógio_Angulo
,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.1. 301. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
do pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo.

517

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
pos_Relogio_Angulo
pre_Relógio_Angulo
Não relação

Não relação

Relação

16

2

2

0

Relação

Tabela 10.4.1.302.. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POM_B.

Gráfico 10.4.1.152. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 10%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3000

20

,47016

,10513

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.1.303. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
13
5

1
1

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,219(a)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.304. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade POM_B.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos os conceitos de ângulo ao
centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 5
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest, mas não é
estatisticamente significativo (p=0,219).
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Gráfico 10.4.1.153. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest – localidade POM_B

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade POM_B
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 30%.
pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1500

20

,36635

,08192

pos_ AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo ,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.1.305. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest para a prova 2 entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest. Não é estatisticamente significativo
(p=0,453).
pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação
12

5

2

1

pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo pos_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,453(a)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.306. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
POM_B.

Gráfico 10.4.1.154. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B
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Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 25% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 20%.
pre_ Angulo_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2500

20

,44426

,09934

pos_ Angulo_RelacaoArcoAngulo
,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.1.307. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_ Angulo_RelacaoArcoAngulo
Não relação

pos_ Angulo_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação
12
4

Relação

3
1

pre_ Angulo_RelacaoArcoAngulo e pos_ Angulo_RelacaoArcoAngulo
N

20
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.308. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
POM_B.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).

Gráfico 10.4.1.155. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade POM_B
Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade POM_B

Após a análise das redes Pathfinder do total de indivíduos sujeitos à metodologia TNC
constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de bola
existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 35% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 5%.
Media
pre_Circunferência_Bola

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3500 20
,48936
,10942
pos_ Circunferência_Bola ,0500 20
,22361
,05000
Tabela 10.4.1. 309. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_B.
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Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 7 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e apenas 1 passou a apresentá-la no postest.
pre_Circunferência_Bola
Não relação

pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
12
7

Relação

1
0

pre_Circunferência_Bola e pos_Circunferência_Bola
N

20
,070(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1. 310. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_B.

Ocorreu uma diminuição da existência da ligação Circunferência_Bola em 6 indivíduos TNC,
sendo uma diminuição não estatisticamente significativa (p=0,07).

Gráfico 10.4.1.156. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC da localidade POM_B
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade POM_B
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 35% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 40%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,3500 20
,48936
,10942
pos_Raio_Circunferência ,4000 20
,50262
,11239
Tabela 10.4.1.311. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
8
4

5
3

pre_Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

20
1,000(a)

a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1.312. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade POM_B.
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Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 5 no postest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=1,000).

Gráfico 10.4.1. 157.Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 25% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 15%.
pre_Circunferencia_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2500

20

,44426

,09934

pos_Circunferência_Círculo
,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.312. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
13
4

2
1

pre_Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,688(a)

a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1.314. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POM_B

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de círculo e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,688).

Gráfico 10.4.1.158. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TNC pretest/ postest –localidade POM_B

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade POM_B
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Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 5%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circulo_Relógio

,4000 20
,50262
,11239
pos_Círculo_Relógio
,0500 20
,22361
,05000
Tabela 10.4.1. 315. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Círculo_Relógio
Não relação
Relação

pos_Círculo_Relógio
Não relação Relação
11
8

1
0

pre_Círculo_Relógio e pos_Círculo_Relógio
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,039(a)
a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1.316. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN, da localidade POM_B.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de relógio e o conceito
de círculo, mais concretamente constata-se que 8 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 1 no postest. Esta diminuição é estatisticamente significativa (p=0,039).

Gráfico 10.4.1.160. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TNC pretest /postest –localidade POM_B

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros
de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 35% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
15%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,3500 20
,48936
,10942
pos_ Arosbicicleta_Raio
,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.1. 317. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Raio

pos_ Arosbicicleta_Raio
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Não relação
Relação

Não relação

Relação

11
6

2
1

pre_ Arosbicicleta_Raio e pos_ Arosbicicleta_Raio
N

20
,289(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1. 318. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_B.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,289).

Gráfico10.4.1.160. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localide POM_B
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,2000 20
,41039
,09177
pos_Arosbicicleta_Angulo
,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.1.319. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação

pos_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

12
4
4
0
a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.320. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_B
Relação

Verificou-se não se alterou o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
de ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
continuaram a apresentá-la 4 no postest.
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Gráfico 10.4.1.161. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4000

20

,50262

,11239

pos_AnguloInscrito_Angulo ,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.1.321. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_anguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
9
5

3
3

pre_AnguloInscrito_Angulo e pos_AnguloInscrito_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,727(a)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.322.Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade
POM_B.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de ângulo
inscrito, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest.

Gráfico 10.4.1.162. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Ocorreu uma diminuição da existência da ligação ângulo_ângulo inscrito em 2 indivíduos
TNC, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,727).

525

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 35%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4000

20

,50262

,11239

pos_Angulo_AnguloCentro
,3500 20
,48936
,10942
Tabela 10.4.1.323. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
7
6

Relação

5
2

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

20
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.324. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_B.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o conceito de
angulo ao centro, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest. Todavia não é estatisticamente significativo
(p=1,000)

Gráfico 10.4.1.163. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade POM_B
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,1000 20
,30779
,06882
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.1.325. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
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pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

16
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.1.326. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_B.

Constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentála 2 no postest.

Gráfico 10.4.1.164. Ligação fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,5000 20
,51299
,11471
pos_Amplitude_Angulo
,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.1.327.Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
POM_B.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
9
5

1
5

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,219(a)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.328. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN , da localidade POM_B.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de ângulo,
mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 1 no postest.
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Gráfico 10.4.1. 165. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Ocorreu uma diminuição da existência da ligação Amplitude_Ângulo em 4 indivíduos TNC,
sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,219).
Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade POM_B
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 5% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distância

,0500 20
,22361
,05000
pos_Amplitude_Distância ,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.1.329. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_B

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações da localidade POM_B.
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
17
1

2
0

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N
Sig. exacta (bilateral)

20
1,000(a)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.330. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade POM_B.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
distância, mais concretamente constata-se que apenas um indivíduo apresentava a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.166. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Análise da ligação Distância- Medida da localidade POM_B
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
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No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,4000 20
,50262
,11239
pos_Medida_Distancia ,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.1.331. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
POM_B

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest
pos_Medida_Distancia
pre_Medida_distancia
Não relação

Não relação

Relação

10
8

Relação

2
0

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

20

Sig. exacta (bilateral)

,109(a)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.332.Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_B.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que8 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,109).

Gráfico10.4.1.167. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade POM_B
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 5% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 15%.
pre_RelacaoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0500

20

,22361

,05000

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.1.333. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade POM_B

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação

pre_RelacaoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
13
2

4
1
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pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta e pre_RelacaoArcoAngulo_Angulo
N

20
,688(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.334. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN
, da localidade POM_B

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de Aros de bicicleta e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest, todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,688).

Gráfico 10.4.1.168. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_B

10.4.1.1.7. Análise das ligações da localidade POM_C
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade POM_C
Análise da Ligação Bola-Círculo da localidade POM_C

Observou-se um aumento do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 28,% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 42,86%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,2857 21
,46291
,10102
pos_Bola_Círculo ,4286 21
,50709
,11066
Tabela 10.4.1.335. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade POM_C.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_Bola_Círculo
Não relação
Relação
9

6

3

3

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

21
,508(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.336. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_C.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de bola e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 indivíduos no postest.
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Gráfico 10.4.1.169.Ligação Bola_Círculo indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_C

Ocorreu um aumento em 3 indivíduos, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,508).
Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade POM_C
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 9,52% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 33,33%.
pre_AnguloInscrito_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0952

21

,30079

,06564

pos_AnguloInscrito_Circunferência
,3333 21
,48305
,10541
Tabela 10.4.1.337. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.

pre_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
13
1

6
1

pre_AnguloInscrito_Circunferência e pos_Anguloinscrito_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

21
,125(a)

a Corregido por continuidade
Tabela 10.4.1.338. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
POM_C.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se, apenas um indivíduo apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest.

Gráfico 10.4.1.170. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TNC pretest/ postest localidade POM_C

531

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Ocorreu, assim, um aumento da existência da ligação ângulo inscrito_ circunferência em 5
indivíduos TNC, mas não é estatisticamente significativo (p=0,125).
Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade POM_C
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre os conceitos
de circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 23,81% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 23,81%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2381

21

,43644

,09524

pos_AnguloCentro_Circunferência
,2381 21
,43644
,09524
Tabela 10.4.1.339. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e continuaram a apresentá-la 2 no postest.
pre_AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação

14
2
Relação
2
3
Tabela 10.4.1.340. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade
POM_C.

Gráfico 10.4.1.171. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos TNC pretest/ postest - localidade POM_C

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade POM_C
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos
de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência, também de 28,57%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
,1429 21
,35857
,07825
pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,2857 21
,46291
,10102
Tabela 10.4.1.341. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 6 indivíduos.
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pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

12
3

Relação

6
0

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

21
,508(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.342. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
POM_C.

Gráfico10.4.1.172. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_C

Ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo ao
centro e ângulo inscrito de 3 indivíduos TNC, todavia não é estatisticamente significativo (p=0, 508).
Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade POM_C
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest) comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 47,62% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 19,05%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,4762 21
,51177
,11168
pos_Raio_Círculo ,1905 21
,40237
,08781
Tabela 10.4.1.343. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
desta ligação do pretest para o postest.
pre_Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_Raio_Círculo
Não relação Relação
10
7

1
3

pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,070(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.344. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_C.

A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu uma diminuição do número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 7
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 1 no postest, mas não é
estatisticamente significativo (p=0,070).
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Gráfico 10.4.1.173. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos TNC pretest/ postest –localidade POM_C

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade POM_C
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 19,05% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 23,81%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,1905 21
,40237
,08781
pos_AnguloCentro_Raio
,2381 21
,43644
,09524
Tabela 10.4.1.345. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de Raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que
4 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest, mas não é
estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
12
4

5
0

pre_AnguloCentro_Raio e pos_AnguloCentro_Raio
N

21
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.346. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POM_C.

Gráfico10.4.1.174. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos TNC pretest/postest –Localidade POM_C

Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo da localidade POM_C
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 4,76% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 14,29%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0476

21

,21822

,04762

pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo

pos_ Relógio_RelacaoArcoAngulo
,1429 21
,35857
,07825
Tabela 10.4.1.347. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no
postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).

pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação
17
1

Relação

3
0

pre_ Relógio_RelacaoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelacaoArcoAngulo
N

21

Sig. exacta (bilateral)

,625(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.348. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade POM_C.

Gráfico 10.4.1.175.Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos TNC pretest/postest- localidade POM_C

Análise da ligação Relógio_Ângulo da localidade POM_C
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 19,05% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 19,05%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,1905 21
,40237
,08781
pos_ Relógio_Angulo ,1905 21
,40237
,08781
Tabela 10.4.1.349. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
da pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais
pormenorizado, constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no postest
continuaram a apresenta-la 2 indivíduos.
pos_ Relógio_Angulo
pre_ Relógio_Angulo
Não relação
Relação

Não relação

Relação

15

2

2

2

Tabela 10.4.1.350. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POM_C.
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Gráfico 10.4.1.176. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos TNC pretest/ postest –localidade POM_C

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arcoda localidadePOM_C
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 19,05% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 9,52%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1905

21

,40237

,08781

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
,0952 21
,30079
,06564
Tabela 10.4.1.351. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade POM_C.~

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação
15
4

2
0

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

21
,688(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.352. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade POM_C.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos os conceitos de ângulo ao
centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 4
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,688).

Gráfico 10.4.1.177. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest –localidade POM_C

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade POM_C
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Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,57% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 14,29%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2857

21

,46291

,10102

pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
,1429 21
,35857
,07825
Tabela 10.4.1.353. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida
entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,453).
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
13
5

Relação

2
1

pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
21
,453(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.354. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
POM_C.
N
Sig. exacta (bilateral)

Gráfico 10.4.1.178. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest / postest –localidade POM_C

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade POM_C
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 33,33%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3333

21

,48305

,10541

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,3333 21
,48305
,10541
Tabela 10.4.1.355. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
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pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

10
4
Relação
4
3
Tabela 10.4.1.356. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
POM_C.

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a
relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentava a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.179. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade POM_C

• Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade POM_C
Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade POM_C
Constatou-se um aumento do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de
bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 19,05% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,1905 21
,40237
,08781
pos_Circunferência_Bola
,2857 21
,46291
,10102
Tabela 10.4.1.357. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_C.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 3 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest 5 passaram a apresentá-la no postest, todavia não é
estaticamente significativo (p=0,727).
pre_Circunferencia_Bola
Não relação
Relação

pos_Circunferencia_Bola
Não relação
Relação
12
3

5
1

pre_Circunferencia_Bola e pos_Circunferencia_Bola
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,727(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.358. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POM_C.
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Gráfico 10.4.1.180.Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TNC pretest/ postest _localidade POM_C

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar da localidade POM_C
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade POM_C
Observou-se ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos
de circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente à
postest. No pretest constata-se que 33,33% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 19,05%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,3333 21
,48305
,10541
pos_Raio_Circunferência ,1905 21
,40237
,08781
Tabela 10.4.1.359. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Raio_Circunferencia
Não relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
13
4

1
3

pre_Raio_Circunferencia e pos_Raio_Circunferência
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.360. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade POM_C.

Verifica-se que na pretest (pretest) 4 indivíduos apresentavam a ligação Raio_Circunferência
e que no postest apenas 1 passou a apresentá-la no postest, todavia não é estaticamente
significativo (p=0,375).

Gráfico 10.4.1.181. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos TNC pretest/ postest –localidadePOM_C
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Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade POM_C
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 42,86% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 28,57%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4286

21

,50709

,11066

pos_ Circunferência_Círculo
,2857 21
,46291
,10102
Tabela 10.4.1.361. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Circunferência_Círculo
Não relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
7
8

Relação

5
1

pre_ Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N

21
,581(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.362. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POM_C

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de círculo e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 8 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 5 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,581).

Gráfico 10.4.1.183. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TNC pretest/ postest –localidade POM_C

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade POM_C
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 38,10% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,3810 21
,49761
,10859
pos_Círculo_Relógio
,3333 21
,48305
,10541
Tabela 10.4.1.363. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
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pos_Círculo_Relógio
pre_Círculo_Relógio
Não relação
Relação

Não relação

Relação

9
5

4
3

pre_Circulo_Relógio e pos_Círculo_Relógio
N

21
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.364. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN, da localidade POM_C.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de relógio e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 4 no postest, mas não é estatisticamente significativo(p=1,000).

Gráfico 10.4.1.183. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TNC pretest / postest –localidade POM_C

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade POM_C
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de Aros de bicicleta e o Raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 38,10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,2857 21
,46291
,10102
pos_Arosbicicleta_Raio
,3810 21
,49761
,10859
Tabela 10.4.1.365. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve um aumento número de
ligações do pretest para o postest.

pre_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
8
5

7
1

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,774(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.366. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_C.

Houve um aumento do número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e continuaram a apresentá-la 7 no postest, mas não é um estatisticamente
significativo(p=0,774).
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Gráfico 10.4.1.184. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TNC pretest /postest –localidade POM_C

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo localidade POM_C
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de aros de bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,3333 21
,48305
,10541
pos_Arosbicicleta_Angulo
,3333 21
,48305
,10541
Tabela 10.4.1.367. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação

pos_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

10
4
Relação
4
3
Tabela 10.4.1.368. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_C.

Verificou-se que não houve alteração do número de ligações entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se que apenas 4 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.185. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest / postest – localidade POM_C

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade POM_C
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest . No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 28,57%.
pre_Angulo_AnguloInscrito

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3333

21

,48305

,10541

pos_Angulo_AnguloInscrito ,2857 21
,46291
,10102
Tabela 10.4.1.369. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_C.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloInscrito
Não relação

pos_Angulo_AnguloInscrito
Não relação
Relação
10
5

Relação

4
2

pre_Angulo_AnguloInscrito e pos_Angulo_AnguloInscrito
N

21
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.370. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade
POM_C.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de ângulo
inscrito, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 4 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.186. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest –localidade POM_C

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade POM_C
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 28,57%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2857

21

,46291

,10102

pos_Angulo_AnguloCentro
,2857 21
,46291
,10102
Tabela 10.4.1.371. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

12
3
Relação
3
3
Tabela 10.4.1.372. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_C.

Verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o
conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 4 no postest.
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Gráfico 10.4.1.187. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos TNC pretest /postest –localidade POM_C

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade POM_C
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 23,81% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 38,1%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,2381 21
,43644
,09524
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,3810 21
,49761
,10859
Tabela 10.4.1.373. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
9
4

7
1

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,549(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.374. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_C.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 7 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,549).

Gráfico 10.4.1.188. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest -localidade POM_C

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade POM_C
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
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No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,1429 21
,35857
,07825
pos_Amplitude_Angulo
,3333 21
,48305
,10541
Tabela 10.4.1.375. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
POM_C.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
11
3

7
0

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,344(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.376. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN , da localidade POM_C.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 7 no postest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,344).

Gráfico 10.4.1.189. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest –localiade POM_C

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade POM_C
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 9,52% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 9,52%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distância

,0952 21
,30079
,06564
pos_Amplitude_Distância ,0952 21
,30079
,06564
Tabela 10.4.1.377. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POM_C

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_amplitude_distancia
Não relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

18
1
Relação
1
1
Tabela 10.4.1.378. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade POM_C
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Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
distância, mais concretamente constata-se que apenas 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
continuou a apresentá-la apenas 1 no postest.

Gráfico 10.4.1.190. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest -localidade POM_C

Ocorreu um aumento da existência da ligação Amplitude-Distância em 9 indivíduos TNC,
sendo que é um aumento estatisticamente significativo (p=0,012).
Análise da ligação Distância- Medida da localidade POM_C
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 23,81% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 14,29%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distância

,2381 21
,43644
,09524
pos_Medida_Distância ,1429 21
,35857
,07825
Tabela 10.4.1.379. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
POM_C

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Medida_Distancia
Não relação
Relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
14
4

2
1

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,688(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.380. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POM_C.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que apenas 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 2 no postest,mas não é estatisticamente significativo (p=0, 688).

Gráfico 10.4.1.191. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest –localidade POM_C
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Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade POM_C
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 28,57%.
pre_RelacaoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1429

21

,35857

,07825

pos_RelaçaoArcoAngulo_ArosBicicleta
,2857 21
,46291
,10102
Tabela 10.4.1.381. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade POM_C

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.

pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_RelaçaoArcoAngulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação

Relação

14
1

4
2

pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_RelaçaoArcoAngulo_ArosBicicleta
N
Sig. exacta (bilateral)

21
,375(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.382. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN
, da localidade POM_C

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que apenas 1
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest, mas não é
estatisticamente significativo (p=0,375).

Gráfico 10.4.1.192. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC pretest/ postest –localidade POM_C

Ocorreu um aumento da existência da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco
em 7 indivíduos TNC, sendo que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,070).

10.4.1.1.8.Análise das ligações da localidade POC
• Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade POC
Análise da Ligação Bola-círculo da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
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bola e de círculo. No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 19,05%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,1429 21
,35857
,07825
pos_Bola_Círculo ,1905 21
,40237
,08781
Tabela 10.4.1.383. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade POC

.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Bola_Círculo
Não relação

pos_Bola_Círculo
Não relação Relação
15
2

Relação

3
1

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

21
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.384. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade POC.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de bola e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 indivíduos no postest.

Gráfico 10.4.1.193. Ligação Bola_Círculo indivíduos TCN pretest/postest – localidade POC

Ocorreu um aumento de um indivíduo, todavia este aumento não é estatisticamente
significativo (p=1,00).
Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 13,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 53,33%.
pre_anguloInscrito_circunferencia

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1905

21

,40237

,08781

pos_anguloinscrito_circunferencia ,3810 21
,49761
,10859
Tabela 10.4.1.385. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
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pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação

11
2

Relação

6
2

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N

21
,289(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.386. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POC.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,289).

Gráfico 10.4.1.194. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 19,05%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1429

21

,35857

,07825

pos_ AnguloCentro_Circunferência ,1905 21
,40237
,08781
Tabela 10.4.1.386. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações da prova 1 para a prova 2, do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
14
3

4
0

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

21
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.387. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade
POC.
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Gráfico 10.4.1.195. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade POC
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder,
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência, também de 47,62%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2857

21

,46291

,10102

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,4762 21
,51177
,11168
Tabela 10.4.1.388. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações da prova 1 para a prova 2, entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 6 indivíduos, mas não é estatisticamente significativo (p=0,289).
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

Relação

9
2

6
4

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,289(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.389. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
POC.

Gráfico 10.4.1.196. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos TCN pretest/postest – localiade POC

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade POC
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre o conceito de
raio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência, também, de 33,33%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,3333 21
,48305
,10541
pos_ Raio_Círculo
,3333 21
,48305
,10541
Tabela 10.4.1.390. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número
desta ligação do pretest para o postest.

pre_Raio_Círculo

pos_Raio_Círculo
Não relação Relação

Não relação

10
4
Relação
4
3
Tabela 10.4.1.391. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POC.

A observação da tabela anterior permite afirmar que não houve alteração do número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 4
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.197. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 38,1%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,1429

21

,35857

,07825

pos_ AnguloCentro_Raio

,3810

21

,49761

,10859

Tabela 10.4.1.392. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 8 no postest.
pre_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
10

8

3

0

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N
Sig. exacta (bilateral)

21
,227(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.393.Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POC.
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Gráfico 10.4.1.198. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos TCN pretest/ postest –localidade POC

Ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Raio e de
ângulo ao centro em 5 indivíduos TCN, mas não é estatisticamente significativo (p=0,227).
Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 4,76% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 9,52%.
pre_Relógio_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0476

21

,21822

,04762

pos_ Relógio_RelacaoArcoAngulo
,0952 21
,30079
,06564
Tabela 10.4.394. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest parao postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que apenas um indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 2 no postest.
pre_ Relógio_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ Relógio_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação
18
1

2
0

pre_ Relógio_RelacaoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelacaoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

21
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.395. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade POC.

Gráfico 10.4.1.199. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC
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Ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de relógio e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco em um indivíduo TCN, todavia não é estatisticamente
significativo (p=1,000).
Análise da ligação Relógio_Ângulo da localidade POC
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 9,52% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 19,05%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,0952 21
,30079
,06564
pos_ Relógio_Angulo ,1905 21
,40237
,08781
Tabela 10.4.1.396. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no postest passaram a apresenta-la
4 indivíduos, mas não é estatisticamente significativo (p=0,688).

pre_Relógio_Angulo
Não relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
15
2

Relação

4
0

pre_Relógio_Angulo e pos_Relógio_Angulo
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,688(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.397. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POC.

Gráfico 10.4.1.200. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade POC
Observou-se que não sofreu variação o número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 23,81% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 23,81%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2381

21

,43644

,09524

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
,2381 21
,43644
,09524
Tabela 10.4.1.398. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade POC.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação

12
4
Relação
4
1
Tabela 10.4.1.399. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade POC.

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se
que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.201. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade POC
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 19,05% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 47,62%.
pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1905

21

,40237

,08781

pos_AnguloInscrito_RelaçaoArcoAngulo
,4762 21
,51177
,11168
Tabela 10.4.1.400. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e
ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 8 no postest.
pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação
9
2

8
2

pre_AnguloInscrito_RelacaoArcoAngulo e pos_AnguloInscrito_RelaçaoArcoAngulo
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,109(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.401. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
POC.
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Gráfico 10.4.1.202. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest /postest –localidade POC

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade POC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 14,29%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3333

21

,48305

,10541

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,1429 21
,35857
,07825
Tabela 10.4.1.402. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_RelacaoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
12
6

2
1

pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

21
,289(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.403. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POC.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,289).

Gráfico 10.4.1.203. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

• Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade POC
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Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade POC
Constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e
de bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 38,1% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 14,29%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,3810 21
,49761
,10859
pos_Circunferência_Bola
,1429 21
,35857
,07825
Tabela 10.4.1.404. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POC.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 6 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest apenas 1 passou a apresentá-la no postest, todavia não é
estaticamente significativo (p=0,125).
pre_Circunferência_Bola
Não relação

pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
12
6

Relação

1
2

pre_Circunferência_Bola e pos_Circunferência_Bola
N

21

Sig. exacta (bilateral)

,125(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.405. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POC.

Gráfico 10.4.1.204. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TCN pretest/postest – localidade POC

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC da localidade POC
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade POC
Observou-se ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 33,33% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 52,38%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

pre_Raio_Circunferencia

,3333 21
,48305
,10541
pos_Raio_Circunferência
,5238 21
,51177
,11168
Tabela 10.4.1.406. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
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pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pre_Raio_Circunferência
Não relação

8
2

Relação

6
5

pre_Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N

21
,289(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.407. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade POC.

Gráfico 10.4.1.205. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos TCN pretest/postest – localidade POC

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade POC
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos
de circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 47,62% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 52,38%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4762

21

,51177

,11168

pos_Circunferência_Círculo
,5238 21
,51177
,11168
Tabela 10.4.1.408. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
6
4

5
6

pre_Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

21
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.409. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade POC

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de círculo e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 5 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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Gráfico 10.4.1.206. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Análise da Ligação Relógio-Círculo
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 4,76%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_relógio

,2857 21
,46291
,10102
pos_Círculo_relógio
,0476 21
,21822
,04762
Tabela 10.4.1.410. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_ Círculo_Relógio
Não relação
Relação

pos_Círculo_Relógio
Não relação Relação
14
6

1
0

pre_ Círculo_Relógio e pos_ Círculo_Relógio
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.411. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN, da localidade POC.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de relógio e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la apenas 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo(p=0,125).

Gráfico 10.4.1.207. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TCN pretest/postest – localidade POC
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Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade POC
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de aros de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 47,62%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,3333 21
,48305
,10541
pos_ Arosbicicleta_Raio
,4762 21
,51177
,11168
Tabela 10.4.1.412. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretes para o postest.
pre_ Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação

pos_ Arosbicicleta_Raio
Não relação Relação
8
3

6
4

pre_ Arosbicicleta_Raio e pos_ Arosbicicleta_Raio
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,508(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.413. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POC.

Verifica-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest,mas não é estatisticamente significativo (p=0,508).

Gráfico 10.4.1.208. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade POC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros
de bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 19,05% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 9,52%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,1905 21
,40237
,08781
pos_ Arosbicicleta_Angulo
,0952 21
,30079
,06564
Tabela 10.4.1.414. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
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pos_ Arosbicicleta_Angulo
pre_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

Não relação

Relação

15
2
4
0
pre_ Arosbicicleta_Angulo e pos_ Arosbicicleta_Angulo

N

21
,688(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.415. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POC.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 2 no postest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,688).

Gráfico 10.4.1.209. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest – localidade POC

Análise da ligação Ângulo –ângulo da localidade POC
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 38,10% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 38,10%.
pre_Angulo_AnguloInscrito

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3810

21

,49761

,10859

pos_Angulo_AnguloInscrito ,3810 21
,49761
,10859
Tabela 10.4.1.416. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
do pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloInscrito
Não relação

pos_Angulo_AnguloInscrito
Não relação
Relação

8
5
Relação
5
3
Tabela 10.4.1.417. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade POC.

Verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de
ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e continuaram a apresentá-la 5 no postest.
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Gráfico 10.4.1.210.Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 42,86% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 42,86%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4286

21

,50709

,11066

pos_Angulo_AnguloCentro
,4286 21
,50709
,11066
Tabela 10.4.1.418. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
do pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

6
6
Relação
6
3
Tabela 10.4.1.419. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POC.

Verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o
conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 6 indivíduo apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest.

Gráfico 10.4.1.211. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Análise da ligação Fatia de queijo da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 23,81% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,2381 21
,43644
,09524
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,3333 21
,48305
,10541
Tabela 10.4.1.420. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
POC.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
relação
11
3

Relação

5
2

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,727(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.421. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POC.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 5 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,727).

Gráfico 10.4.1.212. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 42,86%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,3333 21
,48305
,10541
pos_Amplitude_Angulo
,4286 21
,50709
,11066
Tabela 10.4.1.422. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
9
3

5
4

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,727(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.423. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN , da localidade POC.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 no postest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,727).
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Gráfico 10.4.1.213. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest – localidade POC

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade POC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 23,81% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 9,52%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,2381 21
,43644
,09524
pos_Amplitude_Distancia ,0952 21
,30079
,06564
Tabela 10.4.1.424. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade POC

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
16
0
3
2

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
21
,250(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.425. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade POC
N
Sig. exacta (bilateral)

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
distância, mais concretamente constata-se que apenas 3 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la apenas 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,250).

Gráfico 10.4.1.214. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TCN pretest/postest – localidade POC

Análise da ligação Distância- Medida da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente a postest.
No pretest constata-se que 38,1% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 66,67%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,3810 21
,49761
,10859
pos_Medida_Distancia ,6667 21
,48305
,10541
Tabela 10.4.1.426. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
POC

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Medida_Distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
5
2

Relação

8
6

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

21
Sig. exacta (bilateral)
,109(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.427. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade POC.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que apenas 2 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 8 no postest.

Gráfico 10.4.1.215. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TCN pretest/ postest –localidade POC

Ocorreu um aumento da existência da ligação Distância-Medida em 6 indivíduos TCN, mas
não é estatisticamente significativo (p=0,109).
Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade POC
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 9,52% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 9,52%.
pre_RelacaoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0952

21

,30079

,06564

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
,0952 21
,30079
,06564
Tabela 10.4.1.428. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade POC

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
do pretest para o postest.
pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação
Relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação
18
1

1
1

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.1.429. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN
, da localidade POC.
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Verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os conceitos de aros de
bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que
apenas 1 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuiu a apresentá-la 1 no postest.

Gráfico 10.4.1.216. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TCN pretest/postest –localidade POC

Ocorreu um aumento da existência da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco em
7 indivíduos TCN, sendo que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,070).

10.4.1.1.9.Análise das ligações da localidade CM_GN
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade CM_GN
Análise da Ligação Bola-círculo da localiade CM_GN

Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,3000 10
,48305
,15275
pos_Bola_Círculo ,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.1.430. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade CM_GN.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que não houve alteração do número de ligações
do pretest para o postest.
pre_Bola_Círculo
Não relação

pos_Bola_Círculo
Não relação Relação

4
3
Relação
3
0
Tabela 10.4.1.431. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GN.

Constata-se que não houve alteração do número de ligações entre os conceitos de bola e o
conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e continuaram a apresentá-la 3 indivíduos no postest.

Gráfico 10.4.1.217. Ligação Bola_Círculo indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN
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Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 20%.
pre_anguloInscrito_circunferencia

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3000

10

,48305

,15275

pos_anguloinscrito_circunferencia ,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.1.432. Número médio de ligações existente pretest/postest na relação ângulo inscrito_ circunferência dos indivíduos TCN na
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação

pos_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
6
2

Relação

1
1

pre_AnguloInscrito_Circunferência e pos_AnguloInscrito_Circunferência
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.433.Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
CM_GN.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passou a apresentá-la, apenas 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).

Gráfico 10.4.1.218. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos pretest/postest- localidade CM_GN

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 10%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

10

,42164

,13333

posAnguloCentro_Circunferência
,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.1.434. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro
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e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que dois indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passou apresentá-la 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_AnguloCentro_Circunferência

pos_AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação

Não relação

7
2

Relação

1
0

pre_AnguloCentro_Circunferência e pos_AnguloCentro_Circunferência
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.435. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade
CM_GN.

Gráfico 10.4.1.219. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade CM_GN
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos
de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência, também de 30%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

10

,42164

,13333

pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.1.436. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade
CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que nenhum indivíduo apresentava a ligação no pretest
e no postest passou a apresentá-la um indivíduo.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação
7
0

1
2

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_anguloinscrito_angulocentro
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.437. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
CM_GN.
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Gráfico 10.4.1.220. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo ao
centro e ângulo inscrito de 1 indivíduo TNC, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,4000 10
,51640
,16330
pos_Raio_Círculo ,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.1.438. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
desta ligação do pretest para o postest.
pre_Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_Raio_Círculo
Não relação Relação
5
4

1
0

pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.439. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GN.

A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu uma diminuição do número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 4
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest, todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,375).

Gráfico 10.4.1.221. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN
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Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 20,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 0%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,2000 10
,42164
,13333
pos_AnguloCentro_Raio
,0000 10
,00000
,00000
Tabela 10.4.1.440. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se
que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e nenhum a apresentou no postest.
pos_AnguloCentro_Raio
pre_AnguloCentro_raio
Não relação

Não relação
8
2

Relação

Relação
0
0

pre_AnguloCentro_Raio e pos_AnguloCentro_Raio
N

10
Sig. exacta (bilateral)
,500(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.441. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.1.222. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Ocorreu uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Raio e
de ângulo ao centro de 2 indivíduos TNC, sendo não estatisticamente significativo (p=0,5).
Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e
a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de10%.
pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4000

10

,51640

,16330

pos_Relógio_RelaçaoArcoAngulo
,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.1.442. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o
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arco e o ângulo. Verifica-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentála 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,375).
pos_Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

5
4

Relação

1
0

pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N

10
,375(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.443. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.1.223. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Análise da ligação Relógio_Ângulo da localidade CM_GN
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito
de relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 40,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 30,00%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,4000 10
,51640
,16330
pos_Relógio_Angulo
,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.1.444. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que se diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no postest passaram a apresentá-la
2 indivíduos, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).

pre_Relógio_Angulo
Não relação
Relação

pos_Relógio_Angulo
Não relação Relação
4
3

2
1

pre_Relógio_Angulo e pos_Relógio_Angulo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.445. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GN.
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Gráfico 10.4.1.224. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 20%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4000

10

,51640

,16330

pos_AnguloCentro_RelaçaoarcoAngulo
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.1.446. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação
4
4

2
0

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_AnguloCentro_RelaçaoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

10
,688(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.447. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade CM_GN.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos os conceitos de ângulo ao
centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 4
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,688).

Gráfico 10.4.1.225. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GN
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
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Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 20%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4000

10

,51640

,16330

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.1.448. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passou a apresentá-la 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_AnguloInscrito_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação
5
3

Relação

1
1

pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N

10
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.449. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
CM_GN.

Gráfico 10.4.1.226. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest /postest –localidade CM_GN

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arcoda localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 20%.

pre_RelacaoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3000

10

,48305

,15275

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.1.450. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_RelacaoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
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pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
6
2

1
1
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pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.451. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
CM_GN.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest e é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.227. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade CM_GN
Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade CM_GN

Constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e
de bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 60% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferencia_Bola

,6000

10

,51640

,16330

pos_Circunferencia_Bola

,1000

10

,31623

,10000

Tabela 10.4.1.452. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GN.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para ao postest. Verifica-se que no pretest 5 indivíduos apresentavam a
ligação Circunferência_Bola e nenhum individuo a apresentou no postest, todavia não é
estaticamente significativo (p=0,063).
pre_Circunferência_Bola
Não relação
Relação

pos_Circunfêrencia_Bola
Não relação
Relação
4
5

0
1

pre_Circunferência_Bola e pos_Circunferência_Bola
N

10
Sig. exacta (bilateral)
,063(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.453. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GN.
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Gráfico 10.4.1.228.Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TNC pretest/postest- localidade CM_GN

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC da localidade CM_GN
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade CM_GN
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 80% desses indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 40%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferencia

,8000 10
,42164
,13333
pos_Raio_Circunferência
,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.1.454. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para ao postest.
pre_Raio_Circunferencia
Não Relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
0
6

2
2

pre_Raio_Circunferencia e pos_Raio_Circunferência
N

10
Sig. exacta (bilateral)
,289(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.455. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade CM_GN.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,289).

Gráfico 10.4.1.229. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
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postest. No pretest constata-se que 70% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 40%.
pre_circunferencia_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,7000

10

,48305

,15275

pos_Circunferência_Círculo
,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.1.456. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pos_Circunferência_Círculo
pre_Circunferência_Círculo
Não relação

Não relação

Relação

1
5

Relação

2
2

pre_Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N

10
,453(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.457. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GN

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e o de
círculo, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la apenas 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,453).

Gráfico 10.4.1.230. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TNC pretest/postest da localidade CM_GN

Análise da Ligação Relógio-Círculoda localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,4000

10

,51640

,16330

pos_Círculo_Relógio

,1000

10

,31623

,10000

Tabela 10.4.1.458. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
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pre_Círculo_Relógio
Não relação

pos_Círculo_Relógio
Não relação Relação
5
4

Relação

1
0

Pre_Círculo_Relógio e pos_Círculo_Relógio
N

10
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.459. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN, da localidade CM_GN.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de relógio e o conceito
de círculo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passou a apresentá-la 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo(p=0,375).

Gráfico 10.4.1.231. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TNC pretest /postest-localidade CM_GN

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade CM_GN
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de Aros de bicicleta e o Raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

pre_Arosbicicleta_Raio

,2000 10
,42164
,13333
pos_Arosbicicleta_Raio
,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.1.460. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest.
pos_Arosbicicleta_Raio
pre_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação

Não relação

Relação

7

1

2

0

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se a distribuiçõa binomial.
Tabela 10.4.1.461. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GN.

Houve uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passou a apresentá-la 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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Gráfico 10.4.1.232. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TNC pretest /postest –localidade CM_GN

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade CM_GN
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20,00% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 20,00%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,2000 10
,42164
,13333
pos_ Arosbicicleta_Angulo
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.1.462. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

6
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.1.463. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GN.

Verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest.

Gráfico 10.4.1.233. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
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pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4000

10

,51640

,16330

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.1.464. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação

pos_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
5
3

Relação

1
1

pre_ AnguloInscrito_Angulo e pos_ AnguloInscrito_Angulo
N

10
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.465. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade
CM_GN.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de ângulo
inscrito, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passou a apresentá-la 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).

Gráfico 10.4.1.234. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 50,00% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 40,00%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,5000

10

,52705

,16667

pos_Angulo_AnguloCentro
,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.1.466. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
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pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
3
3

2
2
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pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.467. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GN.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o conceito de
ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que apenas 3 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest,mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.235. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/postest-localidade CM_GN

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade CM_GN
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
40%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,1000

10

,31623

,10000

pos_Fatiaqueijo_Angulo

,4000

10

,51640

,16330

Tabela 10.4.1.468. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
5

4

1

0

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

10
,375(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.469. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GN.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 4 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,375).
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Gráfico 10.4.1.236. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 0%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,2000 10
,42164
,13333
pos_Amplitude_Angulo
,0000 10
,00000
,00000
Tabela 10.4.1.470. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
CM_GN

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
8
2

0
0

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
,500(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.471. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GN.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de ângulo,
mais concretamente constata-se que2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a
apresentá-la 1 no postest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,5).

Gráfico 10.4.1.237. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
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postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,4000 10
,51640
,16330
pos_Amplitude_Distancia ,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.1.472. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GN

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Distancia
Não relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
4
4

Relação

2
0

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N

10
,688(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.473. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade CM_GN

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
distância, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,688).

Gráfico 10.4.1.238. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GN

Análise da ligação Distância- Medida da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,5000 10
,52705
,16667
pos_Medida_Distancia ,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.1.474. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
CM_GN

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Medida_Distancia
Não relação
Relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
4
5

1
0

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

10
Sig. exacta (bilateral)
,219(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.475. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GN.
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Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passou a apresentá-la 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,219).

Gráfico 10.4.1.239. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TNC pretest/postest – localidade CM_GN

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade CM_GN
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 20%.

pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

10

,42164

,13333

pos_RelaçãoArcoAgulo_Arosbicicleta
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.1.476. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade CM_GN

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação

6
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.1.477. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN
, da localidade CM_GN

Verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os conceitos de aros de
bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest.

Gráfico 10.4.1.240. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC pretest/postest – localidade CM_GN

10.4.1.1.10. Análise das ligações da localidade CM_GI.
• Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade CM_GI
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Análise da Ligação Bola-círculo da localidade CM_GI
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes nas redes
associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os
conceitos de bola e de círculo. No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,2778 18
,46089
,10863
pos_ Bola_Círculo
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.1.478. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade CM_GI.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que não se alterou o número de ligações do
pretest para o postest.
pos_ Bola_Círculo
Não relação Relação

pre_ Bola_Círculo
Não relação

10
3
Relação
3
2
Tabela 10.4.1.479. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GI.

Constatou-se que não ocorreu alteração do número de ligações entre os conceitos de bola e
o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 3 indivíduos no postest.

Gráfico 10.4.1.241. Ligação Bola_Círculo indivíduos TNC pretest/postest – localidade CM_GI

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

18

,00000

,00000

pre_AnguloInscrito_Circunferência

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.1.480. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
16
0

2
0
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pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N

18
,500(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.481. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
CM_GI.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que nenhum indivíduo apresentava a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,500).

Gráfico 10.4.1.242. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TNCpretest/postest –localidade CM_GI

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centroda localidade CM_GI
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre os conceitos
de circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 11,11%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

18

,32338

,07622

pos_ AnguloCentro_Circunferência ,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.1.482. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações da pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
continuaram a apresentá-la 1 no postest.
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação

15
1
Relação
1
1
Tabela 10.4.1. 483. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade
CM_GI.

Gráfico 10.4.1.243. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos TNC pretest/postest
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Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade CM_GI
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência, também de 22,22%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
,2222 18
,42779
,10083
pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.1.484. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest continuaram a apresentá-la, também 4 indivíduos.

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

pos_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

10
4
Relação
4
0
Tabela 10.4.1.485. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
CM_GI.

Gráfico 10.4.1.244. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/postest-localidade CM_GI

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,1667

18

,38348

,09039

pos_Raio_Círculo

,3333

18

,48507

,11433

Tabela 10.4.1.486. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número
desta ligação do pretest par o postest.
pre_Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_Raio_Círculo
Não relação Relação
10
2

5
1

pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,453(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.487. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GI.
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A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu um aumento número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest, mas não é
estatisticamente significativo (p=0,453).

Gráfico 10.4.1.245. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos TNC pretest/postest-localidade CM_GI

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade CM_GI
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre o conceito de
raio e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,1111 18
,32338
,07622
pos_AnguloCentro_Raio
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.1.488. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 2 no postest.
pre_AnguloCentro_Raio

pos_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

Não relação

14
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.1.489. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.1.246. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos TNC pretest/postest-localidade CM_GI

Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
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comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 16,67%.

pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,0556

18

,23570

,05556

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.1.490. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no
postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
14
1

Relação

3
0

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N

18
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.491. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.1.247. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GI

Ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo em 2 indivíduos TNC, todavia não é estatisticamente
significativo (p=0,625).
Análise da ligação Relógio_Ângulo da localidade CM_GI
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,1667 18
,38348
,09039
pos_Relógio_Angulo
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.1.492. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no postest passaram a apresenta-la
3 indivíduos, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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pre_Relógio_Angulo
Não relação

pos_Relógio_Angulo
Não relação Relação
12
2

Relação

3
1

pre_Relógio_Angulo e pos_Relógio_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.493. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.248. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos TNC pretest/postest- localidade CM_GI

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 16,67%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

18

,32338

,07622

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.1.494. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
13
2

3
0

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.495. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade CM_GI.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos os conceitos de ângulo
ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 2
indivíduo apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Todavia não é
estatisticamente significativo (p=1,000).
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Gráfico 10.4.1.249. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GI

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GI~
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 22,22%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

18

,32338

,07622

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo ,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.1.496. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para ao postest, entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e
ângulo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).

pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
13
1

3
1

pre_AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo e pos_Anguloinscrito_relaçaoarcoangulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,625(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.497. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
CM_GI.

Gráfico 10.4.1.250. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest /postest –localidade CM_GI

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
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comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 22,22%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3333

18

,48507

,11433

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.1.498. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_RelacaoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
11
3

Relação

1
3

pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N

18
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.499. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GI.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,625).

Gráfico 10.4.1.251. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GI

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade CM_GI
Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade CM_GI

Constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e
de bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,78% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,2778 18
,46089
,10863
pos_Circunferência_Bola
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.1.500. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GI.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 1 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest apenas 1 passaram a apresentá-la no postest, todavia não é
estaticamente significativo (p=0,375).
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pre_Circunferência_Bola
Não relação

pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação

Relação

12

1

4

1

pre_Circunferência_Bola e pos_Circunferência_Bola
N

18

Sig. exacta (bilateral)

,375(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1. 501. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.1.252. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TNC pretest/postest-localidade CM_GI

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC da localidade CM_GI
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade CM_GI
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,22% desses indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 16,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,2222 18
,42779
,10083
pos_Raio_Circunferência ,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.1.502. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
11
4

3
0

pre_Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N

18
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.503. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos TCN, da localidade CM_GI.

Ocorreu diminuição do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la 3 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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Gráfico 10.4.1.253. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos TNC pretest/postest- localidade CM_GI

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 38,89% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 33,33%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,3889

18

,50163

,11824

pos_Circunferência_Círculo
,3333 18
,48507
,11433
Tabela 10.4.1.504. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
6
6

5
1

pre_Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.505. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GI

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de círculo e de
circunferência, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 5 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.254. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GI

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
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postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,2222 18
,42779
,10083
pos_Círculo_Relógio
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.1.506. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Círculo_Relógio
Não relação
Relação

pos_Círculo_Relógio
Não relação Relação
12

2

4

0

pre_Círculo_Relógio e pos_Círculo_Relógio
N

18

Sig. exacta (bilateral)

,688(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.507. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN, da localidade CM_GI.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de relógio e o conceito
de círculo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo(p=0,688).

Gráfico 10.4.1.255. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TNC (pretest/postest –localidade CM_GI

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade CM_GI
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de aros de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 16,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,2778

18

,46089

,10863

pos_Arosbicicleta_Raio

,1667

18

,38348

,09039

Tabela 10.4.1.508. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
10
5

3
0
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pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,727(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.509. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GI.

Houve uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e continuaram a apresentá-la 3 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,727).

Gráfico 10.4.1.256. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TNC pretest/postest –localiade CM_GI

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros
de bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 5,56%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,1667 18
,38348
,09039
pos_Arosbicicleta_Angulo
,0556 18
,23570
,05556
Tabela 10.4.1.510. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
14
3

1
0

pre_Arosbicicleta_Angulo e pos_Arosbicicleta_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,625(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.511. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GI.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que apenas 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passou a apresentá-la 1 no postest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,625).
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Gráfico 10.4.1.257. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest-localidade CM_GI

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 27,78%.
pre_Angulo_AnguloInscrito

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0556

18

,23570

,05556

pos_Angulo_AnguloInscrito ,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.1.512. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloInscrito
Não relação
Relação

pos_Angulo_AnguloInscrito
Não relação
Relação
13
0

4
1

pre_Angulo_AnguloInscrito e pos_Angulo_AnguloInscrito
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,125(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.513. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade
CM_GI.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de ângulo
inscrito, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 1 indivíduo no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,125).

Gráfico 10.4.258. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GI

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade CM_GI
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Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 27,78%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2778

18

,46089

,10863

pos_Angulo_AnguloCentro
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.1.514. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
do pretest para o postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

11
2
Relação
2
3
Tabela 10.4.1.515. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GI.

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o
conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 2 no postest.

Gráfico 10.4.1.259. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GI

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 5,56%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,1667 18
,38348
,09039
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,0556 18
,23570
,05556
Tabela 10.4.1.516. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
14
3

1
0

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,625(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.517. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GI.
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Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passou a apresentá-la 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).

Gráfico 10.4.1.260.Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest –localidade CM_GI

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade CM_GI
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,2222

18

,42779

,10083

pos_Amplitude_Angulo

,2222

18

,42779

,10083

Tabela 10.4.1.518. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Angulo
Não relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

11
3
Relação
3
1
Tabela 10.4.1.519. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN , da localidade CM_GI.

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
continuaram a apresentá-la 3 no postest.

Gráfico 10.4.1.261. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest-localidade CM_GI

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade CM_GI
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Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,1111

18

,32338

,07622

pos_Amplitude_Distancia

,1111

18

,32338

,07622

Tabela 10.4.1.520. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GI

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se modificou o número de
ligações do pretest para o postest.
pos_Amplitude_Distancia
pre_Amplitude_Distancia
Não relação

Não relação

Relação

14
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.1.521. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade CM_GI.

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de
distância, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
continuaram a apresentá-la 2 no postest.

Gráfico 10.4.1.262. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest /postest –localidade CM_GI

Análise da ligação Distância- Medida da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,2222 18
,42779
,10083
pos_Medida_Distancia ,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.1.522. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
CM_GI

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Medida_Distancia
Não relação
Relação
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pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
11
2

3
2
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pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

18
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a USou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.523. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GI.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.263. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TNC pretest/postest – localidade CM_GI

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade CM_GI
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,22% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 22,22%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2222

18

,42779

,10083

pos_RelaçãoArcoAgulo_ArosBicicleta
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.1.524. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade CM_GI

No que concerne à prova de McNemar constata-se que naõ se alterou o número de ligações
do pretest para o postest.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_RelaçãoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação

11
3
Relação
3
1
Tabela 10.4.1.525. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN,
da localidade CM_GI

Verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta
e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que apenas 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 3 no postest.
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Gráfico 10.4.1.264. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC pretest/postest-localidade CM_GI.

10.4.1.1.11.Análise das ligações da localidade CM_GA.

• Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo TNC da localidade CM_GA
Análise da Ligação Bola-círculo da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest, no que se refere à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. Na prova 1 constata-se que 50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,5000 14
,51887
,13868
pos_ Bola_Círculo
,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.526.Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade CM_GA.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se que ocorreu uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
pos_ Bola_Círculo
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação

Não relação

Relação

6
4

1
3

pre_ Bola_Círculo e pos_ Bola_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

14
,375(a)

a Usou-se a distribuiçãobinomial.
Tabela 10.4.1.527. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GA.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de bola e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passou a apresentá-la 1 indivíduo no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,375).

Gráfico 10.4.1.265. Ligação Bola_Círculo indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA_TNC
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Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade CM_GA_TNC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 7,14%.
pre_AnguloInscrito_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1429

14

,36314

,09705

pos_AnguloInscrito_Circunferência
,0714 14
,26726
,07143
Tabela 10.4.1.528. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.

pre_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
11
2

Relação

1
0

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N

14
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Se ha usado la distribución binomial.
Tabela 10.4.1.529. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
CM_GA.

Ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.266. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 28,57%.
pre_AnguloCentro_Circunferência
pos_ AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2143

14

,42582

,11380

,2857

14

,46881

,12529

Tabela 10.4.1.530. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o
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conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
9
1

Relação

2
2

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N

14
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.531. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade
CM_GA.

Gráfico 10.4.1.267. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade CM_GA
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 7,14%.

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2143

14

,42582

,11380

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,0714 14
,26726
,07143
Tabela 10.4.1.532. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 1 indivíduo, mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação
10
3

1
0

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N
Sig. exacta (bilateral)

14
,625(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.533. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade
CM_GA.
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Gráfico 10.4.1.268. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 21,43%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,1429 14
,36314
,09705
pos_ Raio_Círculo
,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1.534. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número
desta ligação do pretest para o postest.

pre_ Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Raio_Círculo
Não relação Relação
9
2

3
0

pre_ Raio_Círculo e pos_ Raio_Círculo
N

14
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Se ha usado la distribución binomial.
Tabela 10.4.1.535. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GA.

A observação da tabela anterior permite afirmar que ocorreu um aumento número de
ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest, mas não é
estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.269. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade CM_GA
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Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação e no posteste existe
uma incidência de 7,14%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,1429 14
,36314
,09705
pos_ AnguloCentro_Raio
,0714 14
,26726
,07143
Tabela 10.4.1.536. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se
que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest, mas não é
estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloCentro_Raio
Não relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
11
2

Relação

1
0

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N

14
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.537. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.1.270. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Análise da Ligação Relógio_Relação entre arco e ângulo da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 7,14% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 21,43%.
pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0714

14

,26726

,07143

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1.538. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no
postest.

604

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
10
1

Relação

3
0

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N

14
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.539. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos TCN na localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.1.271. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de relógio e
relação estabelecida entre o arco e o ângulo de 2 indivíduos TCN, todavia não é estatisticamente
significativo (p=0,625).
Análise da ligação Relógio_Ângulo da localidade CM_GA
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,1429 14
,36314
,09705
pos_ Relógio_Angulo ,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.540. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest) e no postest passaram a apresenta-la 3
indivíduos, mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).

pre_ Relógio_Angulo
Não relação
Relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
9
1

3
1

pre_Relógio_Angulo e pos_ Relógio_Angulo
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,625(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.541. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GA.
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Gráfico 10.4.1.272. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GA TNC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 7,14%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,2143

14

,42582

,11380

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,0714 14
,26726
,07143
Tabela 10.4.1.542. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
11
2

0
1

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

14
,500(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.543. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na
localidade CM_GA.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos os conceitos de ângulo ao
centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e deixaram de apresentá-la no postest.Todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,500).

Gráfico 10.4.1.273. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest- localidade CM_GA
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Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GA_TNC
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,57% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 14,29%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãooArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2857

14

,46881

,12529

pos_ AnguloInscrito_RelaçãooArcoAngulo
,1429 14
,36314
,09705
Tabela 10.4.1.544. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/
postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações do
pretest para o postest, entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 1 no postest, mas não é estatisticamente significativo (0,625).
pre_ AnguloInscrito_RelaçãooArcoAngulo
Não relação

pos_ AnguloInscrito_RelaçãooArcoAngulo
Não relação
Relação
9
3

Relação

1
1

pre_ AnguloInscrito_RelaçãooArcoAngulo e pos_ AnguloInscrito_RelaçãooArcoAngulo
N

14
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.545. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
CM_GA.

Gráfico 10.4.1.274. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 14,29%.

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2857

14

,46881

,12529

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,1429 14
,36314
,09705
Tabela 10.4.1.546. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GA.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
8
4

Relação

2
0

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N

14

Sig. exacta (bilateral)

,688(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.547. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade
CM_GA.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest,mas não é estatisticamente significativo
(p=0,688).

Gráfico 10.4.1.275. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo TNC da localidade CM_GA
Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade CM_GA

Constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e
de bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 28,57% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 7,14%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferencia_Bola

,2857

14

,46881

,12529

pos_Circunferencia_Bola

,0714

14

,26726

,07143

Tabela 10.4.1.548. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GA.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 3 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest nenhum indivíduo a apresenta, todavia não é estaticamente
significativo (p=0,250).

pre_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
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pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
10
3

0
1
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pre_Circunferência_Bola e pos_Circunferência_Bola
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,250(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.549. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.1.276. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo TNC da localidade CM_GA
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade CM_GA
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 42,86% desses indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 21,43%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

pre_Raio_Circunferencia

,4286 14
,51355
,13725
pos_Raio_Circunferência ,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1.550. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest. Mais pormenorizadamente constata-se que 4 indivíduos
apresentam a relação no pretest e passou a apresenta-la 1 no postest, mas não é estatisticamente
significativo (p=0,375).
pre_Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
7
4

1
2

pre_Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Usou-se a diastribuição binomial.
Tabela 10.4.1.551. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência no pretest/postest dos indivíduos TCN.da localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.1.277. Ligação ângulo ao Circunferência_Raio indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA
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Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 14,29% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 28,57%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1429

14

,36314

,09705

pos_ Circunferência_Círculo
,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.552. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_ Circunferência_Círculo
Não relação

pos_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação

Relação

8
2

4
0

pre_ Circunferência_Círculo e pos_ Circunferência_Círculo
N

14
,688(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.553.Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos TCN, na localidade CM_GA

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de círculo e o conceito de
circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest
e passaram a apresentá-la apenas 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.278. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos TCN pretest /postest- localidade CM_GA

Ocorreu um aumento da existência da ligação Circunferência_Círculo de 2 indivíduos TCN,
mas não é estatisticamente significativo (p=0,688).
Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Relógio
e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 50%.
Media
pre_Círculo_Relógio

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,2143 14
,42582
,11380
pos_ Círculo_Relógio
,5000 14
,51887
,13868
Tabela 10.4.1.554. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
CM_GA.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu aumentou o número de
ligações do pretest para o postest.
pre_ Círculo_Relógio
Não relação

pos_ Círculo_Relógio
Não relação Relação
5
2

Relação

6
1

pre_ Círculo_Relógio e pos_ Círculo_Relógio
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,289(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.555. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos TCN, da localidade CM_GA.

Ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de relógio e o conceito de
círculo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 no postest. Este aumento não é estatisticamente significativo (p=0,289).

Gráfico 10.4.1.279. Ligação Relógio_Círculo indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade CM_GA
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de Aros de bicicleta e o Raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a ligação
e no posteste existe uma incidência de 50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

pre_Arosbicicleta_Raio

,2143 14
,42582
,11380
pos_ Arosbicicleta_Raio
,5000 14
,51887
,13868
Tabela 10.4.1.556. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_ Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação

pos_ Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
5
2

6
1

pre_ Arosbicicleta_Raio e pos_ Arosbicicleta_Raio
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,289(a)
a Usou-se la distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.557. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GA.

Houve um aumento do número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
conceito de raio, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest, mas não é estatisticamente significativo (p=0,289).
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Gráfico 10.4.1.280. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,2143 14
,42582
,11380
pos_ Arosbicicleta_Angulo
,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.558. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

pos_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
7

4

3

0

pre_ Arosbicicleta_Angulo e pos_ Arosbicicleta_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

14
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.559. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GA.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o
de ângulo, mais concretamente constata-se que apenas 3 indivíduo apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=1,000).

Gráfico 10.4.1.281. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA
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Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 7,14% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 28,57%.

pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0714

14

,26726

,07143

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.560. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
9
1

4
0

pre_ AnguloInscrito_Angulo e pos_ AnguloInscrito_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

14
,375(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.561. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos TCN da localidade
CM_GA.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de ângulo
inscrito, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 4 no postest.

Gráfico 10.4.1.282. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos TCN pretest/postest - localidade CM_GA

Ocorreu um aumento da existência da ligação ângulo_ângulo inscrito em 4 indivíduos TCN,
sendo que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0, 375).
Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade CM_GA
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 14,29% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 14,29%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_Angulo_AnguloCentro
,1429 14
,36314
,09705
pos_Angulo_AnguloCentro
,1429 14
,36314
,09705
Tabela 10.4.1.562. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GA.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
do pretest para ao postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
10
2
2
0

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

14

Sig. exacta (bilateral)

1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.563. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GA.

Verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o
conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 2 no postest.

Gráfico 10.4.1.283. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos TCN pretest/postest –localidade CM_GA

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,2143

14

,42582

,11380

pos_Fatiaqueijo_Angulo

,2857

14

,46881

,12529

Tabela 10.4.1.564. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/postest da localidade
CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
pos_Fatiaqueijo_Angulo
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

Não relação
7
3

Relação
4
0

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N

14
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.565. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GA.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 no postest.
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Gráfico 10.4.1.284. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Ocorreu um aumento da existência da ligação Fatiaqueijo_Ângulo em 4 indivíduos TCN,
sendo que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,289).
Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 35,71% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 28,57%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,3571 14
,49725
,13289
pos_Amplitude_Angulo
,2857 14
,46881
,12529
Tabela 10.4.1.566. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
5
5

4
0

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

14
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.567. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos TCN , da localidade CM_GA.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de amplitude e de ângulo,
mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 4 no postest, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).

Gráfico 10.4.1.285. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA
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Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade CM_GA
Observou-se que não ocorreu alteração do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 42,582% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 42,582%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,2143 14
,42582
,11380
pos_Amplitude_Distancia ,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1.568. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TNC pretest/ postest da
localidade CM_GA

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não ocorreu alteração do número de
ligações do pretest para o postest.
pre_Amplitude_Distancia
Não relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

9
2
Relação
2
1
Tabela 10.4.1.569. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos TCN – localidade CM_GA

Verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os conceitos de amplitude e
de distância, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
continuaram a apresentá-la 2 no postest.

Gráfico 10.4.1.286. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Análise da ligação Distância- Medida da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 7,14% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 21,43%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,0714 14
,26726
,07143
pos_Medida_Distancia ,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1.570. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos TNC pretest/ postest da localidade
CM_GA

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest.
pre_Medida_Distancia
Não relação
Relação
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pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
10
1

3
0
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pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

14
Sig. exacta (bilateral)
,625(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.1.571. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos TCN, da localidade CM_GA.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de distância e o de
medida, mais concretamente constata-se que apenas 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest.

Gráfico 10.4.1.287. Ligação Distância-Medida dos indivíduos TCN pretest/postest-localidade CM_GA

Ocorreu um aumento da existência da ligação Distância-Medida em 2 indivíduos TCN, não é
estatisticamente significativo (p=0,625).
Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade CM_GA
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 21,43% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 21,43%.

pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2143

14

,42582

,11380

pos_RelaçãoArcoAgulo_ArosBicicleta
,2143 14
,42582
,11380
Tabela 10.4.1.572. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TNC
pretest/ postest da localidade CM_GA

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
do pretest para o postest.
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação
Relação

9
2
Relação
2
1
Tabela 10.4.1.573. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos TCN,
da localidade CM_GA

Verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os conceitos de aros de
bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 2 no postest.
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Gráfico 10.4.1.288. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos TCN pretest/ postest – localidade CM_GA

Ocorreu um aumento da existência da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco
em 7 indivíduos TCN, sendo que não é um aumento estatisticamente significativo (p=0,070).
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10.4.2. Análise das ligações do grupo USUAL
Nesta análise fez-se um estudo do número de ligações das redes Associativas Pathfinder dos
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154 indivíduos).
Numa primeira abordagem efetuou-se uma análise da variação do número total de ligações dos
indivíduos entre a pretest e o postest . Tal com se fez para o grupo TNC, mais uma vez investigou-se
para cada indivíduo a existência ou não de cada ligação na sua rede Pathfinder , como tal, atribuiu-se
um valor numérico, isto é, no caso de existência da ligação foi atribuído o valor um e, em caso
contrário, foi-lhe atribuído o valor zero.
Análise das ligações que se pretendiam criar grupo USUAL
Análise da Ligação Bola-círculo
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 42,26% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 22,73%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,4026 154
,49202
,03965
pos_Bola_Círculo
,2273 154
,42044
,03388
Tabela 10.4.2.1. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

Recorrendo à prova de McNemar observa-se, também, que ocorreu uma diminuição do
número de ligações do pretest para o postest. Note-se que 73 indivíduos não apresentam a ligação
no pretest e continuam a não a apresenta-la no postest, 16 indivíduos apresentam a ligação no
pretest e continuaram a apresentá-la no postest. No entanto, basta comparar os 46 indivíduos
apresentam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 19 indivíduos no postest. Ocorreu, assim,
uma diminuição em 27 indivíduos e é estatisticamente significativo (p=0,001).
De modo análogo ao efetuado no estudo das ligações do grupo TCN, nas próximas análises
iremos limitar-nos a observar a diferença existente entre o número de indivíduos que apresentava a
ligação no pretest, mas deixou de apresentá-la no postest e o número de indivíduos que tem a
ligação no postest, mas não a apresentava no pretest. Podemos afirmar que esta comparação entre o
“antes” e o “depois” sintetiza a variação do número de ligações entre as duas provas. De um modo
resumido, com esta comparação conseguimos observar facilmente se a existência da ligação
aumentou, diminuiu ou se manteve no conjunto de indivíduos estudado.
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_Bola_Círculo
Não relação Relação
73
46

19
16

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

154
10,400
,001

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.2. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.
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Gráfico 10.4.2.1Ligação Bola_Círculo total indivíduos USUAL pretest/postest

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 15,58% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,73%.
pre_ÂnguloInscrito_Circunferência

Media

N

,1558

154

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,36389

,02932

pos_AnguloInscrito_Circunferência ,2273 154
,42044
,03388
Tabela 10.4.2.3. Número médio de ligações existente na relação ângulo inscrito_ circunferência pretest/ postest do total de indivíduos
USUAL.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 17 indivíduos apresentavam
a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 28 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da
existência da ligação em 11 indivíduos USUAL, sendo um aumento estatisticamente significativo
(p=0,136).
pre_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
102
17

28
7

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

154
2,222
,136

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.4. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest do total de indivíduos USUAL

Gráfico 10.4.2.2.Ligação ângulo Inscrito_Circunferência total indivíduos USUAL pretest/postest
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Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,08% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 14,94%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

,2208

154

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,41613

,03353

pos_ AnguloCentro_Circunferência
,1494 154
,35760
,02882
Tabela 10.4.2.5. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest do total de indivíduos
USUAL.

Relativamente à prova de McNemar verifica-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 29 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 18 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da
ligação em 11 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,145).
pre_AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
102
29

Relação

18
5

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N

154

Chi-cuadrado(a)

2,128
,145

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.6. Prova de McNemar ligação angulo ao centro_ circunferência pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.3.Ligação ângulo ao centro_Circunferência total indivíduos USUAL pretest / postest

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos
de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 18,83% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência, também de 20,78%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

,1883

154

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,39224

,03161

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
,2078 154
,40705
,03280
Tabela 10.4.2.7. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest do total de indivíduos
USUAL.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De um
modo mais pormenorizado, contata-se que 21 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 24 indivíduos. Ocorreu um aumento da existência da ligação 3
indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,766).
pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

101
21

Relação

24
8

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

154

Chi-cuadrado(a)

,089
,766

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.8. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito no pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.4. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito do total dos indivíduos USUAL pretest) / postest

Análise da Ligação Raio-Círculo
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 24,68% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 20,13%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,2468 154
,43253
,03485
pos_ Raio_Círculo
,2013 154
,40228
,03242
Tabela 10.4.2.9. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
desta ligação da pretest para a postest do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito
de círculo, mais concretamente contata-se que 30 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 23 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação 7 indivíduos
USUAL, todavia não é uma diminuição estatisticamente significativa (p=0,410).
pre_Raio_Círculo
Não relação
Relação
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pos_ Raio_Círculo
Não relação Relação
93
30

23
8
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pre_ Raio_Círculo e pos_ Raio_Círculo
N

154

Chi-cuadrado(a)

,679
,410

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.10. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo no pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.5. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 13,64% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 19,48%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

pre_AnguloCentro_Raio

,1364 154
,34429
,02774
pos_ AnguloCentro_Raio ,1948 154
,39734
,03202
Tabela 10.4.2.11. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo ao centro pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de Raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que
13 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 22 no postest. Ocorreu
um aumento em 9 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,176).
pre_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
111
13

22
8

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

154
1,829
,176

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.12. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.6. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro do total de indivíduos USUAL pretest / postest
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Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 13,64% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 18,83%.
Media

N

,1364

154

pre_Relógio_RelaçaoArcoAngulo

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,34429

,02774

pos_ Relógio_RelaçaoArcoAngulo
,1883 154
,39224
,03161
Tabela 10.4.2.13. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest do total de
indivíduos USUAL.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 18 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la
26 no postest. Ocorreu um aumento em 8 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente
significativo (p=0,291).
pos_ Relógio_RelaçaoArcoAngulo
Não relação
Relação

pre_ Relógio_RelaçaoArcoAngulo
Não relação

107
18

Relação

26
3

pre_ Relógio_RelaçaoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçaoArcoAngulo
N

154

Chi-cuadrado(a)

1,114
,291

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.14. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.7. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo do total deindivíduos USUAL pretest/postest

Análise da ligação Relógio-Ângulo
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 16,23% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 25,32%.
Media
pre_Relógio_Angulo

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,1623 154
,36996
,02981
pos_ Relógio_Angulo
,2532 154
,43629
,03516
Tabela 10.4.2.15. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do pretest
para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado, contata-se que 18
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresenta-la 32 indivíduos no postest. Houve o
aumento de 14 ligações, mas não é estatisticamente significativo (p=0,066).

pre_Relógio_Angulo
Não relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
97
18

Relação

32
7

pre_Relógio_Angulo e pos_relogio_angulo
N

154

Chi-cuadrado(a)

3,380
,066

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.16. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.8. Ligação Relógio_Ângulo do total de indivíduos USUAL pretest/postest

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 18,83% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 24,68%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

,1883

154

Desvio típ.

Erro típ. da media

,39224

,03161

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,2468 154
,43253
,03485
Tabela 10.4.2.17. Número médio de ligações existente na relação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco pretest/ postest do total de
indivíduos USUAL.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verificou-se que no pretest 23 indivíduos apresentavam a ligação
entre os conceitos os conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco
e no pretest passaram a apresentá-la 32 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação
em 9 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,281).
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
93
23

32
6
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pre_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
N

154

Chi-cuadrado(a)

1,164
,281

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.18. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.9. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo do total de indivíduos USUAL pretest/postest

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 14,94% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 19,48%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

,1494

154

Desvio típ.

Erro típ. da media

,35760

,02882

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
,1948 154
,39734
,03202
Tabela 10.4.2.19. Número médio de ligações existente na relação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco pretest/ postest do total de
indivíduos USUAL.

Relativamente à prova de McNemar observa-se um aumento do número de ligações do
pretest para o postest. Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de
ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente contata-se que 20
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 27 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 7 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,520).
pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
104
20

27
3

pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N

154

Chi-cuadrado(a)

,766
,381

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.20. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest do total de indivíduos USUAL.
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Gráfico 10.4.2.10. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 21,43% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 19,48%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

,2143

154

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,41166

,03317

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo ,1948 154
,39734
,03202
Tabela 10.4.2.21. . Número médio de ligações existente na relação ângulo_ Relação ângulo Arco pretest/ postest do total de indivíduos
USUAL.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 27
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 24 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,779).
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
97
27

24
6

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N

154

Chi-cuadrado(a)

,078
,779

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.22. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.11. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest

11.

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo USUAL
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Análise da ligação Circunferência-Bola
Após a análise das redes Pathfinder do total de indivíduos sujeitos à metodologia USUAL
constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de bola
existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 29,22% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 24,68%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferencia_Bola

,2922 154
,45626
,03677
pos_Circunferencia_Bola
,2468 154
,43253
,03485
Tabela 10.4.2.23. Total de indivíduos USUAL número médio de ligações existente na prova1 e na prova 2 na relação Circunferência_
Bola.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 34 indivíduos apresentavam a
ligação Circunferência_Bola e que no postest passaram a apresentá-la 27 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 7 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,442).
pre_Circunferência_Bola
Não relação

pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
82
34

Relação

27
11

pre_Circunferência_Bola e pos_Circunferência_Bola
N

154

Chi-cuadrado(a)

,590
,442

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.24. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola do total de indivíduos USUAL pretest/postest.

Gráfico 10.4.2.12.Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest/postest

12.

Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL
Análise da ligação Circunferência-Raio

Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 23,38% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 22,08%.
Media
pre_Raio_Circunferencia

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2338 154
,42461
,03422
pos_Raio_Circunferência
,2208 154
,41613
,03353
Tabela 10.4.2.25. Número médio de ligações existente na relação Circunferência- Raio pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se, também, que ocorreu uma diminuição
do número de ligações do pretest para o postest, visto que no pretest 27 indivíduos apresentam a
ligação entre os conceitos de raio e o conceito de circunferência e passaram a apresentá-la apenas
25 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é
estatisticamente significativo (p=0,89).
pre_Raio_Circunferencia
Não relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
93
27

Relação

25
9

pre_Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N

154

Chi-cuadrado(a)

,019
,890

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.26. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.13. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest/ postest

Análise da ligação Circunferência-Círculo
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à
postest. No pretest constata-se que 29,87% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 30,52%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

,2987

154

Desvio típ.

Erro típ. da media

,45918

,03700

pos_ Circunferência_Círculo
,3052 154
,46199
,03723
Tabela 10.4.2.27. Número médio de ligações existente na relação Circunferência- Círculo pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de círculo e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 36
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la apenas 37 no postest.
Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente
significativo (p=1,000).
pre_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
71
36

37
10
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pre_ Circunferência_Círculo e pos_ Circunferência_Círculo
N

154

Chi-cuadrado(a)

,000
1,000

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.28. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.14. Ligação Circunferência_Círculo do total de indivíduos USUAL pretest/postest

Análise da Ligação Relógio-Círculo
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre o conceito de
relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 31,82% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 26,62%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,3182 154
,46729
,03766
pos_ Círculo_Relógio ,2662 154
,44343
,03573
Tabela 10.4.2.29. Número médio de ligações existente na relação ângulo Relógio_ Círculo pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de relógio e de círculo, mais concretamente contata-se que 36 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 28 no postest. Esta diminuição não é
estatisticamente significativo (p=0,382).

pre_Círculo_Relógio
Não relação
Relação

pos_ Círculo_Relógio
Não relação Relação
77
36

28
13

pre_ Círculo_Relógio e pos_ Círculo_Relógio
N

154

Chi-cuadrado(a)

,766
,382

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.30. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.15. Ligação Relógio_Círculo do total de indivíduos USUAL pretest / postest
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Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 27,92% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 25,97%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,2792 154
,45008
,03627
pos_ Arosbicicleta_Raio ,2597 154
,43992
,03545
Tabela 10.4.2.31. Número médio de ligações existente na relação Aros de bicicleta_Raio pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

Constata-se que na prova de McNemar ocorreu uma diminuição número de ligações entre os
conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 31
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 28 no postest. Ocorreu,
assim, uma diminuição em 3 indivíduos, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,795).
pre_ Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Raio
Não relação Relação
83
31

Relação

28
12

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

154

Chi-cuadrado(a)

,068
,795

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.32. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta_Raio pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.16. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest / postest

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente à postest . No
pretest constata-se que 17,53% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 20,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,1753 154
,38149
,03074
pos_ Arosbicicleta_Angulo
,2078 154
,40705
,03280
Tabela 10.4.2.33. Número médio de ligações existente na relação aros de bicicleta-ângulo pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, mais concretamente contata-se que 20
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 25 no postest. Ocorreu um
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aumento da existência da ligação em 5 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente
significativo (p=0,551).
pre_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
102
20

Relação

25
7

pre_ Arosbicicleta_Angulo e pos_ Arosbicicleta_Angulo
N

154

Chi-cuadrado(a)

,356
,551

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.34. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.17. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos do total USUAL pretest/ postest

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 26,62% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 32,47%.
pre_ AnguloInscrito_Angulo

Media

N

,2662

154

Desvio típ.

Erro típ. da media

,44343

,03573

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,3247 154
,46978
,03786
Tabela 10.4.2.35. Número médio de ligações existente na relação ângulo_ ângulo inscrito pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

Na prova de McNemar verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos
de ângulo e o de ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 29 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 38 no postest. Ocorreu um aumento da existência da
ligação em 9 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente significativo (p=0,328).
pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
75
29

38
12

pre_ AnguloInscrito_Angulo e pos_ AnguloInscrito_Angulo
N

154

Chi-cuadrado(a)

,955
,328

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.36. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL.
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Gráfico 10.4.2.18. Ligação ângulo_ângulo inscrito do total de indivíduos USUAL pretest/ postest

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 25,97% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 23,38%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

,2597

154

Desvio típ.

Erro típ. da media

,43992

,03545

pos_Angulo_AnguloCentro ,2338 154
,42461
,03422
Tabela 10.4.2.37. Número médio de ligações existente na relação ângulo_ ângulocentro pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e o conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 33 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 29 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=0,703).
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
85
33

29
7

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

154

Chi-cuadrado(a)

,145
,703

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.38. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 9. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest
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Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 24,03% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 16,23%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,2403 154
,42864
,03454
pos_ Fatiaqueijo_Angulo
,1623 154
,36996
,02981
Tabela 10.4.2.39. Número médio de ligações existente na relação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de fatia de queijo e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 32 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 20 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 12 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,127).
pre_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
97
32

Relação

20
5

pre_ Fatiaqueijo_Angulo e pos_ Fatiaqueijo_Angulo
N

154

Chi-cuadrado(a)

2,327
,127

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.40. Prova de McNemar da ligação fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.20. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo do total de indivíduos USUAL pretest/ postest

Análise da ligação Amplitude-Ângulo
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 24,03% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 27,27%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,2403 154
,42864
,03454
pos_Amplitude_Angulo ,2727 154
,44681
,03601
Tabela 10.4.2.41. Número médio de ligações existente na relação Amplitude_Ângulo pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações
entre os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente constata-se que 32 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 37 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 5 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,630).
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pre_Amplitude_Angulo
Não relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
80
32

Relação

37
5

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

154

Chi-cuadrado(a)

,232
,630

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.42. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest do total de indivíduos USUAL.

Gráfico 10.4.2.21. Ligação Amplitude_Ângulo do total de indivíduos USUAL pretest/ postest

Análise da ligação Amplitude-Distância
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 11,69% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 16,88%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,1169 154
,32233
,02597
pos_Amplitude_Distancia ,1688 154
,37582
,03028
Tabela 10.4.2.43. Número médio de ligações existente na relação Amplitude-Distância pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os
conceitos de amplitude e de distância, mais concretamente constata-se que 14 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 22 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 8 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,243).
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
114
14

22
4

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

154
1,361
,243

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.44. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest do total de indivíduos USUAL.
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Gráfico 10.4.2.22. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest

Análise da ligação Distância- Medida
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 28,57% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 32,47%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,2857 154
,45323
,03652
pos_Medida_Distancia
,3247 154
,46978
,03786
Tabela 10.4.2.45. Número médio de ligações existente na relação Distância- Medida pretest/ postest do total de indivíduos USUAL.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de distância e o de medida, mais concretamente constata-se que 27
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 33 no postest. Ocorreu um
auemneto da existência da ligação em 6 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,519).
pre_Medida_Distancia
Não relação
Relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
77
27

33
17

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

154

Chi-cuadrado(a)

,417
,519

Sig. asintót.

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.46. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest do total de indivíduos USUAL

Gráfico 10.4.2.23. Ligação Distância-Medida do total de indivíduos USUAL pretest/ postest

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco
Observou-se um a diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
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do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,08% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 13,64%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

,2208

154

Desvio típ.

Erro típ. da media

,41613

,03353

pos_RelaçãoArcoAgulo_ArosBicicleta
,1364 154
,34429
,02774
Tabela 10.4.2.47. Número médio de ligações existente na relação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/ postest do
total de indivíduos USUAL

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais
concretamente constata-se que 31 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 18 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 13 indivíduos
USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,086).
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação
Relação

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação
Relação
102
31

18
3

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
N
Chi-cuadrado(a)
Sig. asintót.

154
2,939
,086

a Corrigido por continuidade
Tabela 10.4.2.48. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco do total de indivíduos USUAL
pretest/postest.

Gráfico 10.4.2.24. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco do total de indivíduos USUAL pretest/postest
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10.4.2.1. Análise das ligações por localidade do grupo USUAL
10.4.2.1.1. Análise das ligações da localidade AC
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo USUAL da localidade AC
Análise da Ligação Bola-círculo da localidade AC

Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest,
também, existe uma incidência de 50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,5000 10
,52705
,16667
pos_Bola_Círculo ,5000 10
,52705
,16667
Tabela 10.4.2.49. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentavam a
ligação no pretest e continuou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da
existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, sendo um aumento não estatisticamente significativo
(p=0,125).
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_Bola_Círculo
Não relação Relação
4
1

1
4

pre_bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial
Tabela 10.4.2.50.Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.25. Ligação Bola_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest –localidade AC

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 40%.
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pre_ Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

10

,00000

,00000

pos_Circunferência_Círculo
,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.2.51. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações da pretest para a postest, mais concretamente constata-se que 0 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da existência
da ligação em 4 indivíduos USUAL, sendo um aumento não estatisticamente significativo (p=0,125).
pre_ Circunferência_Círculo
Não relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
6
0

Relação

4
0

pre_ Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N

10
,125(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.52. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.26. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos USUAL pretest/ postest –localidade AC

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

pre_AnguloCentro_Circunferência

,4000 10
,51640
,16330
pos_ AnguloCentro_Circunferência ,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.53. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade AC.

Relativamente à prova de McNemar verifica-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação
em 2 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,5).
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
6
2

0
2
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pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N

10
,500(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.54. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
AC.

Gráfico 10.4. 2.27. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos USUAL pretest/postest –localidade AC

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade AC
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre os conceitos de
ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe, também, uma incidência de 20%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

10

,42164

,13333

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.55. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De um
modo mais pormenorizado, constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e no
postest continuou a apresentá-la 1 indivíduos.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação
7

1

1

1

Tabela 10.4.2.56. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
AC.

Gráfico 10.4. 2.28. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/postest- localidade AC
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Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade AC
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre o conceito de
raio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest continua a
existir uma incidência de 40%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,4000 10
,51640
,16330
pos_Raio_Círculo ,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.2.57. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número
desta ligação do pretest para o postest do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito
de círculo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
continuaram a apresentá-la 3 no postest.
pos_Raio_Círculo
Não relação Relação

pre_Raio_Círculo
Não relação

3
3

Relação

3
1

pre_Raio_Círculo e pos_Raio_Círculo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.58. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.29. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest/ postest –localidade AC

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,3000 10
,48305
,15275
pos_ AnguloCentro_Raio
,5000 10
,52705
,16667
Tabela 10.4.2.59. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que 0
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um
aumento em 2 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,5).
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pre_ AnguloCentro_Raio
Não relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
5
0

Relação

2
3

pre_AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N

10
Sig. exacta (bilateral)
,500(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.60. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.30. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos USUAL pretest/postest –localidade AC

Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo daq localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 40%.
pre_Relógio_RelaçaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3000

10

,48305

,15275

pos_ Relógio_RelaçaoArcoAngulo
,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.2.61. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3
no postest. Ocorreu um aumento em 1 indivíduo USUAL, todavia não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
4
2

3
1

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.62. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade AC.
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Gráfico 10.4. 2.31. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos USUAL pretest/postest –localidade AC

Análise da ligação Relógio-Ângulo da localidade AC
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito
de relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,4000 10
,51640
,16330
pos_relogio_angulo
,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.63. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresenta-la 3
indivíduos no postest. Houve uma diminuição de 1 ligação, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,066).
pre_Relógio_Angulo
Não relação
Relação

pos_Relógio_Angulo
Não relação Relação
3
4

3
0

pre_Relógio_Angulo e pos_Relógio_Angulo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.64. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.32. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade AC

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
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do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 40%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

10

,42164

,13333

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.2.65. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/ postest
da localidade AC.

Constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações do pretest para o postest.
Verificou-se que no pretest 23 indivíduos apresentavam a ligação entre os conceitos os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco e no pretest passaram a apresentála 32 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 9 indivíduos USUAL, sendo que
não é estatisticamente significativo (p=0,281).
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
6
0

2
2

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

10
,500(a)

a Usou-se la distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.66. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.33. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest - localidade AC

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 10%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
,2000 10
,42164
,13333
pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.2.67. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/
postest da localidade AC.

Constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no
postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, sendo que não é
estatisticamente significativo (p=1,000).
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pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
7
2

Relação

1
0

pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.68. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.34. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest- localidade AC

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 30%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

10

,42164

,13333

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.69. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest
da localidade AC.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um aumento da existência da
ligação em 1 indivíduo USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_relacaoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
6
1

2
1

pre_relacaoArcoAngulo_Angulo e pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.70. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade AC.
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Gráfico 10.4. 2.35. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade AC

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo USUAL da localidade AC

Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade AC
Constatou-se um aumento do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de
bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 30% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 40%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,3000 10
,48305
,15275
pos_ Circunferência_Bola ,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.2.71. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AC.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 2 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ Circunferência_Bola
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
4
2

3
1

pre_ Circunferência_Bola e pos_ Circunferência_Bola
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.72. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.36. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest/postest –localidade AC

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL da localidade AC
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade AC
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Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 30% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_ Raio_Circunferência

,3000 10
,48305
,15275
pos_Raio_Circunferência
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.73. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se, também, que ocorreu uma diminuição
do número de ligações do pretest para o postest, visto que no pretest 2 indivíduos apresentam a
ligação entre os conceitos de raio e o conceito de circunferência e passou a apresentá-la apenas 1 no
postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é
estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
6
2

1
1

pre_ Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.74. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos USUAL, da localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.37. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest- localidade AC

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 0% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 40%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

10

,00000

,00000

pos_Circunferência_Círculo
,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.2.75. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AC.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os
conceitos de círculo e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 0 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la apenas 4 no postest. Ocorreu uma
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diminuição da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,125).
pre_Circunferência_Círculo
Não relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
6
0

Relação

4
0

pre_ Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N

10
,125(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.76. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade AC

Gráfico 10.4. 2.38. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos USUAL pretest/ postest –localidade AC

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre o conceito de
relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,3000 10
,48305
,15275
pos_ Círculo_Relógio
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.77. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da localidade
AC.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de relógio e de círculo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam
a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Esta diminuição não é estatisticamente
significativo (p=1,000).
pre_Circulo_Relógio
Não relação
Relação

pos_Círculo_Relógio
Não relação Relação
5

2

3

0

pre_Circulo_Relógio e pos_Circulo_Relógio
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.78. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL, da localidade AC.
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Gráfico 10.4. 2.39. Ligação Relógio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest –localidade AC

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros
de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,2000

10

,42164

,13333

pos_ Arosbicicleta_Raio

,1000

10

,31623

,10000

Tabela 10.4.2.79. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AC.

Constata-se que na prova de McNemar ocorreu uma diminuição número de ligações entre os
conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 31
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 28 no postest. Ocorreu,
assim, uma diminuição em 3 indivíduos, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,795).
pre_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
7
2

1
0

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.80. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.40. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest / postest –localidade AC

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest .
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No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,2000 10
,42164
,13333
pos_Arosbicicleta_Angulo
,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.81. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas que não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_arosbicicleta_angulo
Não relação

pos_arosbicicleta_angulo
Não relação
Relação
5
2

Relação

3
0

pre_arosbicicleta_angulo e pos_arosbicicleta_angulo
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.82. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.41. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest- localidade AC

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3000

10

,48305

,15275

pos_AnguloInscrito_Angulo ,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.83. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AC.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu um aumento da existência da
ligação em 1 indivíduo USUAL, mas que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação

pos_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
6
2

Relação

1
1

pre_ AnguloInscrito_Angulo e pos_ AnguloInscrito_Angulo
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.84. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL da localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.42. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest –localidade AC

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1000

10

,31623

,10000

pos_Angulo_AnguloCentro
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.85. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AC.

Na prova de McNemar verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos
de ângulo e o conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest, mas não é
estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
7
1

2
0

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se adistribuição binomial.
Tabela 10.4.2.86. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AC.
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Gráfico 10.4. 2.43. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/postest -localidade AC

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,4000 10
,51640
,16330
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.87. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de fatia de queijo e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
4
3

2
1

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.88. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.44. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest –localidade AC

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade AC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
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No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,0000 10
,00000
,00000
pos_Amplitude_Angulo
,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.89. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações
entre os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente constata-se que 0 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,250).
pre_Amplitude_angulo
Não relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
7
0

Relação

3
0

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
,250(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.90. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL , da localidade AC.

Gráfico 10.4. 2.45. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest –localidade AC

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade AC
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distância

,3000 10
,48305
,15275
pos_Amplitude_Distância ,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.91. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AC

Constata-se quenão houve alteração aumento do número de ligações entre os conceitos de
amplitude e de distância, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e continuaram a apresentá-la 2 no postest.
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pre_Amplitude_Distância
Não relação

pos_Amplitude_Distância
Não relação
Relação
5
2

Relação

2
1

pre_Amplitude_Distância e pos_Amplitude_Distância
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.92. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos USUAL – localidade AC

Gráfico 10.4. 2.46. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest / postest –localidade AC

Análise da ligação Distância- Medida da localidade AC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 40%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_distancia

,5000 10
,52705
,16667
pos_Medida_Distancia ,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.2.93. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest da localidade
AC

Constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de
distância e o de medida, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação
em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,519).
pre_Medida_Distância
Não relação
Relação

pos_Medida_Distância
Não relação
Relação
3
3

2
2

pre_Medida_Distância e pos_Medida_Distância
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.94. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AC.
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Gráfico 10.4. 2.47. Ligação Distância-Medida dos indivíduos USUAL pretest / postest –localidade AC

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade AC
Observou-se um a diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 10%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4000

10

,51640

,16330

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta ,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.2.95. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL
pretest/ postest da localidade AC

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de Aros de bicicleta e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da
existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=0,375).
pre_ RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação
5
4

1
0

pre_ RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta e pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
N
Sig. exacta (bilateral)

10
,375(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.96. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos
USUAL , da localidade AC

Gráfico 10.4. 2.48. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest –localidade AC
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10.4.2.1.2.Análise das ligações da localidade AR
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo USUAL da localidade AR

Análise da Ligação Bola-círculo da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 44,44% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 16,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,4444 18
,51131
,12052
pos_Bola_Círculo ,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.97. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 7 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu, assim, uma diminuição da
existência da ligação em 5 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,180).
pre_Bola_Círculo
Não relação

pos_Bola_Círculo
Não relação Relação
8
7

Relação

2
1

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,180(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.98. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.49. Ligação Bola_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest –localidade AR

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 33,33%.
pre_AnguloInscrito_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

18

,32338

,07622

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
,3333 18
,48507
,11433
Tabela 10.4.2.99. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade AR.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da existência
da ligação em 4 indivíduos USUAL, sendo um aumento estatisticamente significativo (p=0,219).
pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_Circunferência
Não relação

11
1

Relação

5
1

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N

18
,219(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.100. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
AR.

Gráfico 10.4. 2.50. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos USUAL pretest/postest –localidade AR.

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade AR
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 22,22%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2222

18

,42779

,10083

pos_ AnguloCentro_Circunferência ,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.101. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade AR.

Relativamente à prova de McNemar verifica-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o
conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e continuaram a apresentá-la 4 no postest.
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
10
4

4
0

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.102. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
AR.
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Gráfico 10.4. 2.51. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos USUAL pretest/ postest - localidade AR

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade AR
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência, também de 11,11%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro ,1667 18
,38348
,09039
pos_anguloinscrito_angulocentro
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.103. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 2 indivíduos. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 1
indivíduo USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

Relação

13
3

2
0

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.104. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
AR.

Gráfico 10.4. 2.52. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest- localidade AR

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
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pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,0556 18
,23570
,05556
pos_Raio_Círculo ,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.105. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número
desta ligação do pretest para o postest do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito
de círculo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 5 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação 4 indivíduos
USUAL, todavia não é uma diminuição estatisticamente significativo (p=0,219).
pre_Raio_Círculo
Não relação

pos_Raio_Círculo
Não relação Relação
12
1

Relação

5
0

pre_Raio_circulo e pos_Raio_circulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,219(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.106. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.53. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest -localidade AR

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade AR
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre o conceito de
raio e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 11,11%
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,1111 18
,32338
,07622
pos_ AnguloCentro_Raio
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.107. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade AR

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 2 no postest.
pre_AnguloCentro_Raio
Não relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

14
2
Relação
2
0
Tabela 10.4.2.108. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade AR.
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Gráfico 10.4. 2.54. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos USUAL pretest/postest –localidade AR

Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 22,22%.
pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0556

18

,23570

,05556

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.109. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no
postest. Ocorreu um aumento em 3 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,375).
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

Relação

13
1

4
0

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,375(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.110. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.55. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos USUAL pretest/postest –localidade AR

Análise da ligação Relógio-Ângulo da localidade AR
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
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postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,1667 18
,38348
,09039
pos_ Relógio_Angulo ,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.111. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresenta-la 4
indivíduos no postest. Houve o aumento de 2 ligações, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,066).
pre_ Relógio_Angulo
Não relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
11
2

Relação

4
1

pre_ Relógio_Angulo e pos_ Relógio_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,688(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.112. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.56. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos USUAL pretest/postest- localidade AR

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 27,78%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0556

18

,23570

,05556

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.113. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verificou-se que no pretest 1 indivíduo apresentava a ligação
entre os conceitos os conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco
e no pretest passaram a apresentá-la 5 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em
4 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,219).
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pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
12
1

Relação

5
0

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
N

18
,219(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.114. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.57. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade AR

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 11,11%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2778

18

,46089

,10863

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.115. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/
postest da localidade AR.

Relativamente à prova de McNemar observa-se uma diminuição do pretest para o postest do
número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e
ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu, assim, uma diminuição da existência da ligação em 3
indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,375).
Pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
12
4

1
1

pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,375(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.116. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade AR.
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Gráfico 10.4. 2.58. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest -localidade AR

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 5,56%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2222

18

,42779

,10083

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,0556 18
,23570
,05556
Tabela 10.4.2.117. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest
da localidade AR.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,250).
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

Relação

14
3

0
1

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,250(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.118. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.59. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade AR

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo USUAL da localidade AR

Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade AR
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Após a análise das redes Pathfinder do total de indivíduos sujeitos à metodologia USUAL
constatou-se um aumento do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de bola
existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 29,22% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 24,68%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferencia_Bola

,3333 18
,48507
,11433
pos_Circunferencia_Bola
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.119. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AR.

.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 34 indivíduos apresentavam a
ligação Circunferência_Bola e que no postest passaram a apresentá-la 27 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 7 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,442).
pre_Circunferencia_Bola
Não relação

pos_Circunferencia_Bola
Não relação
Relação
10
5

Relação

2
1

pre_Circunferencia_Bola e pos_Circunferencia_Bola
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,453(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.120. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.60. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest / postest- localidade AR

•

Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL da localidade AR

Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 27,78% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 22,22%.
Media
pre_Raio_Circunferência

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2778 18
,46089
,10863
pos_ Raio_Circunferência ,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.121. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AR.

664

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
No que concerne à prova de McNemar constata-se, também, que ocorreu uma diminuição
do número de ligações do pretest para o postest, visto que no pretest 5 indivíduos apresentam a
ligação entre os conceitos de raio e o conceito de circunferência e passaram a apresentá-la apenas 4
no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 1indivíduo USUAL, mas não é
estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ Raio_Circunferência
Não relação

pos_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação
9
5

Relação

4
0

pre_ Raio_Circunferência e pos_ Raio_Circunferência
N

18
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.122. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos USUAL, da localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.61. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest -localidade AR

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à
postest. No pretest constata-se que 44,44% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 33,33%.
pre_ Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4444

18

,51131

,12052

pos_Circunferência_Círculo
,3333 18
,48507
,11433
Tabela 10.4.2.123. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AR.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de círculo e de circunferência, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,754).
pre_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
6
6

4
2

pre_ Circunferência_Círculo e pos_ Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,754(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.124. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade AR
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Gráfico 10.4. 2.62. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade AR

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre o conceito de
relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 38,89% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,3889 18
,50163
,11824
pos_ Círculo_Relógio
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.125. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da localidade
AR.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de relógio e de círculo, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam
a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Esta diminuição de 3 ligações não é
estatisticamente significativa (p=0,453).
pre_ Círculo_Relógio
Não relação
Relação

pos_ Círculo_Relógio
Não relação Relação
9
5

2
2

pre_ Círculo_Relógio e pos_ Círculo_Relógio
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,453(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.126. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL, da localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.63. Ligação Relógio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade AR

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade AR
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de Aros de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
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postest. No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência, também de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,2778 18
,46089
,10863
pos_ Arosbicicleta_Raio
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.127. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AR.

Constata-se que na prova de McNemar não houve alteração do número de ligações entre os
conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 4 no postest.
pre_ Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Raio
Não relação Relação
9
4

Relação

4
1

pre_ Arosbicicleta_Raio e pos_ Arosbicicleta_Raio
N

18
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.128. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.64. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest / postest -localidade AR

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade AR
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros
de bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente à postest .
No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,3333 18
,48507
,11433
pos_Arosbicicleta_Angulo
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.129. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se
que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu
uma diminuição da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente
significativo (p=0,551).
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pre_ Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Raio
Não relação Relação
9
5

Relação

3
1

pre_ Arosbicicleta_Raio e pos_ Arosbicicleta_Raio
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,727(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.130. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AR

. Gráfico 10.4. 2.65. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest -localidade AR

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 38,89%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

18

,32338

,07622

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,3889 18
,50163
,11824
Tabela 10.4.2.131. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AR.

Na prova de McNemar verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos
de ângulo e o de ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest. Ocorreu um aumento da existência da
ligação em 5 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente significativo (p=0,125).
pre_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
10

6

1

1

pre_ AnguloInscrito_Angulo e pos_ AnguloInscrito_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,125(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.132. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL da localidade AR.
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Gráfico 10.4. 2.66. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest- localidade AR

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade AR
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2222

18

,42779

,10083

pos_Angulo_AnguloCentro
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.133. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AR.

Na prova de McNemar verificou-se que não houve alteração do número de ligações entre os
conceitos de ângulo e o conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 3 no postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

11
3
Relação
3
1
Tabela 10.4.2.134. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.67. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade AR

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade AR
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 16,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,1667 18
,38348
,09039
pos_ Fatiaqueijo_Angulo ,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.135. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade AR.
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No que concerne à prova de McNemar verificou-se que não se alterou o número de ligações
entre os conceitos de fatia de queijo e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 2 no postest.
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

13
2
Relação
2
1
Tabela 10.4.2.136. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.68. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade AR

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,2778 18
,46089
,10863
pos_Amplitude_Angulo
,5000 18
,51450
,12127
Tabela 10.4.2.137. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AR.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações
entre os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 8 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,388).
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
5
4

8
1

pre_ Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,388(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.138. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL , da localidade AR.
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Gráfico 10.4. 2.69. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade AR

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,1667 18
,38348
,09039
pos_Amplitude_Distancia ,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.139. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AR

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os
conceitos de amplitude e de distância, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_ Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
11
3

4
0

pre_ Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.140. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos USUAL – localidade AR

Gráfico 10.4. 2.70. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade AR

Análise da ligação Distância- Medida da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 44,44%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,3333 18
,48507
,11433
pos_Medida_Distancia ,4444 18
,51131
,12052
Tabela 10.4.2.141. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade AR

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de distância e o de medida, mais concretamente constata-se que 5
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 7 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,774).
pre_Medida_Distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
5
5

Relação

7
1

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

18

Sig. exacta (bilateral)

,774(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.142. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade AR.

Gráfico 10.4. 2.71. Ligação Distância-Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade AR

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade AR
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 16,67%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

18

,32338

,07622

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta ,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.143. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL
pretest/ postest da localidade AR

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que aumentou o número de ligações
entre os conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais
concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL,
sendo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação
Relação

pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

13
2

Relação

3
0

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
N

18
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.144. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos
USUAL , da localidade AR

Gráfico 10.4. 2.72.Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade AR

10.4.2.1.3.Análise das ligações da localidade S
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo USUAL da localidade S

Análise da Ligação Bola-círculo da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 44,44% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,4444 18
,51131
,12052
pos_ Bola_Círculo
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.145. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações da pretest para a postest, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, sendo não estatisticamente significativo
(p=0,453).
pre_ Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Bola_Círculo
Não relação Relação
8
5

2
3

pre_ Bola_Círculo e pos_ Bola_Círculo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,453(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.146. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade S.
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Gráfico 10.4. 2.73. Ligação Bola_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade S

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0556

18

,23570

,05556

pre_AnguloInscrito_Circunferência

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.147. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 1 indivíduos apresentava a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da existência
da ligação em 3 indivíduos USUAL, sendo não estatisticamente significativo (p=0,375).
pre_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
13
1

4
0

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,375(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.148. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade S.

Gráfico 10.4. 2.74. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest – localidade S

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 5,56%.
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pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2778

18

,46089

,10863

pos_ AnguloCentro_Circunferência ,0556 18
,23570
,05556
Tabela 10.4.2.149. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade S.

Relativamente à prova de McNemar verifica-se que houve uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o
de circunferência, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 4
indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,219).
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
12
5

Relação

1
0

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N

18
,219(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.150. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
S.

Gráfico 10.4. 2.75. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos USUAL pretest/ postest –localidade S

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade S
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos
de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência, também de 27,78%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1667

18

,38348

,09039

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.151. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De um
modo mais pormenorizado, constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 4 indivíduos. Ocorreu um aumento da existência da ligação 2
indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,688).
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pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

11
2

Relação

4
1

pre_ AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

18
,688(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.152. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
S.

Gráfico 10.4. 2.76. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade S

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à postest. No
pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,1667 18
,38348
,09039
pos_ Raio_Círculo
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.153. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do pretest para
o postest do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais
concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL,
todavia não estatisticamente significativo (p=0,688).
pre_ Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Raio_Círculo
Não relação Relação
11
2

4
1

pre_ Raio_Círculo e pos_ Raio_Círculo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,688(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.154. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade S.
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Gráfico 10.4. 2.77. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade S

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,0556 18
,23570
,05556
pos_ AnguloCentro_Raio
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.155. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de Raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que
1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um
aumento em 1 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
15
1

2
0

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N

18
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.156. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade S.

Gráfico 10.4. 2.78. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos USUAL pretest / postest – localidade S

Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e
a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 5,56%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1667

18

,38348

,09039

pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,0556 18
,23570
,05556
Tabela 10.4.2.157. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o
arco e o ângulo. Verifica-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentála 1 no postest. Não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
14
3

Relação

1
0

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N

18

Sig. exacta (bilateral)

,625(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.158. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade S.

Gráfico 10.4. 2.79. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade S

Análise da ligação Relógio-Ângulo da localidade S
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 16,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,0556 18
,23570
,05556
pos_ Relógio_Angulo ,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.159. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresenta-la 3 indivíduos
no postest. Houve o aumento de 2 ligações, mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_ Relógio_Angulo
Não relação
Relação
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pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
14
1

3
0
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pre_ Relógio_Angulo e pos_ Relógio_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,625(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.160. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade S.

Gráfico 10.4. 2.80. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade S

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade S
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,78% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 27,78%.

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2778

18

,46089

,10863

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.161. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verificou-se que no pretest 4 indivíduos apresentavam a ligação
entre os conceitos os conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco
e no pretest continuaram a apresentá-la 4 no postest.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

9
4
Relação
4
1
Tabela 10.4.2.162. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade S.

Gráfico 10.4. 2.81. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade S

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
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pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 11,11%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1667

18

,38348

,09039

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.163. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/
postest da localidade S.

Relativamente à prova de McNemar observa-se uma diminuição doo pretest para o postest
do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e
ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 1
indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
13
3

Relação

2
0

pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N

18
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.164. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade S.

Gráfico 10.4. 2.82. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade S

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 16,67%.
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2222

18

,42779

,10083

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.165. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest
da localidade S.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 4
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu uma
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diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=1,000).
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
11
4

Relação

3
0

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N

18
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.166. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade S.

Gráfico 10.4. 2.83. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest - localidade S

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo USUAL da localidade S

Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade S
Constatou-se um aumento do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de
bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,3333 18
,48507
,11433
pos_ Circunferência_Bola ,5000 18
,51450
,12127
Tabela 10.4.2.167. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade S.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 3 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest passaram a apresentá-la 6 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=0,508).
pre_ Circunferência_Bola
Não relação
Relação

pos_ Circunferência_Bola
Não relação
Relação
6
3

6
3

pre_ Circunferência_Bola e pos_ Circunferência_Bola
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,508(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.168. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade S.
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Gráfico 10.4. 2.84. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest/postest – localidade S

•

Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL da localidade S

Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 11,11% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,1111 18
,32338
,07622
pos_ Raio_Circunferência ,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.169. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se, também, que ocorreu um aumento do
número de ligações do pretest para o postest, visto que no pretest 1 indivíduo apresenta a ligação
entre os conceitos de raio e o de circunferência e passaram a apresentá-la apenas 4 no postest.
Ocorreu um aumento da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente
significativo (p=0,375).
pre_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação
12
4
1
1

pre_ Raio_Circunferência e pos_ Raio_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,375(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.170. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos USUAL, da localidade S.

Gráfico 10.4. 2.85. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest – localidade S
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Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à
postest. No pretest constata-se que 33,33% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 44,44%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_ Circunferência_Círculo ,3333 18
,48507
,11433
pos_Circunferência_Círculo
,4444 18
,51131
,12052
Tabela 10.4.2.171. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade S.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre o
conceito de círculo e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la apenas 6 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,754).
pre_ Circunferência_Círculo
Não relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
6
4

Relação

6
2

pre_ Circunferência_Círculo e pos_ Circunferência_Círculo
N

18
,754(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.172. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade S

Gráfico 10.4. 2.86. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade S

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre o conceito de relógio e
o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 26,6250%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,2778

18

,46089

,10863

pos_ Círculo_Relógio

,5000

18

,51450

,12127

Tabela 10.4.2.173. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da localidade
S.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os
conceitos de relógio e de círculo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a
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ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest. Este aumento não é estatisticamente
significativo (p=0,289).
pre_ Círculo_Relógio
Não relação

pos_ Círculo_Relógio
Não relação Relação

Relação

7

6

2

3

pre_ Círculo_Relógio e pos_ Círculo_Relógio
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,289(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.174. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL, da localidade S.

Gráfico 10.4. 2.87. Ligação Relógio_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest –localidade S

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade S
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de Aros de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 50%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,5000 18
,51450
,12127
pos_ Arosbicicleta_Raio
,5000 18
,51450
,12127
Tabela 10.4.2.175. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade S

Constata-se que na prova de McNemar não ocorreu alteração do número de ligações entre o
conceito de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 4 no postest.
pre_ Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Raio
Não relação Relação

5
4
Relação
4
5
Tabela 10.4.2.176. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade S.

Gráfico 10.4. 2.88. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest/postest – localidade S
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Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente à postest. No
pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,0556 18
,23570
,05556
pos_ Arosbicicleta_Angulo
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.177. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 1
indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas que não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
15
1

Relação

2
0

pre_ Arosbicicleta_Angulo e pos_ Arosbicicleta_Angulo
N

18
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.178. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade S.

Gráfico 10.4. 2.89. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade S

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade S
Observou-se que não houve alteração do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe, também uma incidência de 33,33%.
pre_ Arosbicicleta_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3333

18

,48507

,11433

pos_ Arosbicicleta_Angulo
,3333 18
,48507
,11433
Tabela 10.4.2.179. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade S.
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Na prova de McNemar verificou-se que não se modificou o número de ligações entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 4 no postest.
pre_anguloInscrito_Angulo
Não relação

pos_anguloinscrito_angulo
Não relação
Relação

8
4
Relação
4
2
Tabela 10.4.2.180. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL da localidade S.

Gráfico 10.4. 2.90. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade S

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 44,44%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_Angulo_AnguloCentro
,2778 18
,46089
,10863
pos_Angulo_AnguloCentro
,4444 18
,51131
,12052
Tabela 10.4.2.181. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade S.

Na prova de McNemar verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos
de ângulo e o conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,508).
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
7
6
3
2

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,508(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.182. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade S.
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Gráfico 10.4. 2.91. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest /postest – localidade S

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 5,56%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,2222 18
,42779
,10083
pos_ Fatiaqueijo_Angulo ,0556 18
,23570
,05556
Tabela 10.4.2.183. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de fatia de queijo e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,250).
pre_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação

pos_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
14
3

0
1

pre_ Fatiaqueijo_Angulo e pos_ Fatiaqueijo_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,250(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.184. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade S.

Gráfico 10.4. 2.92. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest - localidade S

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
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No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 38,89%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_Amplitude_Angulo
,2778 18
,46089
,10863
pos_Amplitude_Angulo
,3889 18
,50163
,11824
Tabela 10.4.2.185. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade S.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações
entre os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,754).
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
7
6
4
1

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,754(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.186. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL , da localidade S.

Gráfico 10.4. 2.93. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest da localidade S

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade S
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 5,56%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,2222 18
,42779
,10083
pos_Amplitude_Distancia ,0556 18
,23570
,05556
Tabela 10.4.2.187. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade S

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de amplitude e de distância, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da
existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,375).
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pre_Amplitude_Distancia
Não relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
13
4

Relação

1
0

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N

18
,375(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.188. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos USUAL – localidade S

Gráfico 10.4. 2.94. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade S

Análise da ligação Distância- Medida da localidade S
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 61,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,2778 18
,46089
,10863
pos_Medida_Distancia ,6111 18
,50163
,11824
Tabela 10.4.2.189. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade S

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de distância e o de medida, mais concretamente constata-se que 1
indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 7 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 6 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,07).
pre_Medida_Distancia
Não relação
Relação

pos_Medida_Distancia
Não relação Relação
6
1

7
4

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,070(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.190. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade S.
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Gráfico 10.4. 2.95. Ligação Distância-Medida dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade S

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade S
Observou-se um a diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 11,11%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3333

18

,48507

,11433

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.191. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL
pretest/ postest da localidade S

No que concerne à prova de McNemar observou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais
concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL,
sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,289).
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação
Relação

Relação

10
6

2
0

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,289(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.192. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos
USUAL , da localidade S

Gráfico 10.4. 2.96. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade S

10.4.2.1.4.Análise das ligações da localidade VB
•
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Análise da Ligação Bola-círculo da localidade VB
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 44,44% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 22,22%.
Media
pre_Bola_Círculo
pos_ Bola_Círculo

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4444 18
,2222 18

,51131
,42779

,12052
,10083

Tabela 10.4.2.193. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, sendo não estatisticamente significativo
(p=0,219).
pre_ Bola_Círculo
Não relação

pos_ Bola_Círculo
Não relação Relação
9
5

Relação

1
3

pre_ Bola_Círculo e pos_ Bola_Círculo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,219(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.194. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.97. Ligação Bola_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest- localidade VB

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade VB
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 38,89% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
pre_AnguloInscrito_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3889

18

,50163

,11824

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.195. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos
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apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,508).
pre_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
8
6

Relação

3
1

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N

18
,508(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.196. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
VB.

Gráfico 10.4. 2.98. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest – localidade VB

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 22,22%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1667

18

,38348

,09039

pos_ AnguloCentro_Circunferência ,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.197. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade VB.

Relativamente à prova de McNemar verifica-se que houve um aumento do pretest para o
postest do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de circunferência,
mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas
não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
12
2

3
1

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.198. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
VB.
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Gráfico 10.4. 2.99. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade VB

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade VB
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência, também de 11,11%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1667

18

,38348

,09039

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.199. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 2 indivíduos. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação de 1
indivíduo USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

relação

13
3

2
0

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.200. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
VB.

Gráfico 10.4. 2.100. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade VB

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à postest. No
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pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,1667 18
,38348
,09039
pos_ Raio_Círculo
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.201. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número
desta ligação do pretest para o postest do número de ligações entre o conceito de raio e o conceito
de círculo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 1 indivíduo
USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ Raio_Círculo
Não relação

pos_ Raio_Círculo
Não relação Relação

Relação

12

3

2

1

pre_Raio_circulo e pos_Raio_circulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.202. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.101. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade VB

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,1667 18
,38348
,09039
pos_ AnguloCentro_Raio
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.203. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de Raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que
2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu um
aumento em 2 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,688).
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pre_ AnguloCentro_Raio
Não relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
11
2

Relação

4
1

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,688(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.204. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.102. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos USUAL pretest / postest –localidade VB

Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 16,67%.
pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0556

18

,23570

,05556

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.205. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no
postest. Ocorreu um aumento em 2 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,625).
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
14
1

3
0

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,625(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.206. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade VB.
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Gráfico 10.4. 2.103. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade VB

Análise da ligação Relógio-Ângulo da localidade VB
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
também uma incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,2222

18

,42779

,10083

pos_ Relógio_Angulo

,2222

18

,42779

,10083

Tabela 10.4.2.207. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade VB..

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se modificou o número de
ligações do pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais
pormenorizado, constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a
apresenta-la 2 indivíduos no postest.
pre_Relógio_Angulo
Não relação
Relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
12
2

2
2

pre_Relógio_Angulo e pos_ Relógio_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.208. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.104. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade VB

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade VB
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,78% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe também uma incidência de 27,78%.
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pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2778

18

,46089

,10863

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.209. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se modificou o número de
ligações do pretest para o postest. Verificou-se que no pretest 3 indivíduos apresentavam a ligação
entre os conceitos os conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco
e no postest continuaram a apresentá-la 3.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_AnguloCentro_Relaçaoarcoangulo
Não relação
Relação

10
3
Relação
3
2
Tabela 10.4.2.210. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.105. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade VB

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 44,44%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
,1111 18
,32338
,07622
pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo ,4444 18
,51131
,12052
Tabela 10.4.2.211. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/
postest da localidade VB.

Relativamente à prova de McNemar observa-se um aumento do pretest para o postest do
número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e
ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 8 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 6 indivíduos
USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,109).
pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
8
2

8
0
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pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N

18
,109(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.212. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.106. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade VB

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 27,78%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,1111 18
,32338
,07622
pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.213. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest
da localidade VB.

Na prova de McNemar verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos
de ângulo e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 7 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 5 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,453).
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
11
2

5
0

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,453(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.214. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.107. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade VB
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•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo USUAL da localidade VB

Análise da ligação Circunferência-Bola localidade VB
Constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e
de bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,3333 18
,48507
,11433
pos_ Circunferência_Bola ,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.215. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade VB.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 6 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=0,289).
pre_ Circunferência_Bola
Não relação

pos_ Circunferência_Bola
Não relação
Relação
10
6

Relação

2
0

pre_ Circunferência_Bola e pos_ Circunferência_Bola
N

18
,289(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.216. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.108. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest/postest – localidade VB

•

Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL da localidade VB

Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade VB
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 33,33% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,3333 18
,48507
,11433
pos_ Raio_Circunferência ,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.217. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade VB.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se, também, que ocorreu uma diminuição
do número de ligações do pretest para o postest, visto que no pretest 5 indivíduos apresentam a
ligação entre os conceitos de raio e o conceito de circunferência e passaram a apresentá-la apenas 3
no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é
estatisticamente significativo (p=0,727).
pre_ Raio_Circunferência

pos_Raio_Circunferência
Não relação

Não relação

Relação
9
5

Relação

3
1

pre_ Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N

18
,727(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.218. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos USUAL, da localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.109. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest/postest – localidade VB

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 27,78% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 33,33%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_Circunferência_Círculo
,2778 18
,46089
,10863
pos_ Circunferência_Círculo
,3333 18
,48507
,11433
Tabela 10.4.2.219. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade VB.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os
conceitos de círculo e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la apenas 5 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
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pos_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
8
4

5
1
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pre_ Circunferência_Círculo e pos_ Circunferência_Círculo
N

18
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.220. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade VB

Gráfico 10.4. 2.110. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade VB

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade VB
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre o conceito de
relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 50% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,5000 18
,51450
,12127
pos_ Círculo_Relógio
,3333 18
,48507
,11433
Tabela 10.4.2.221. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da localidade
VB.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações
entreos conceitos de relógio e o de círculo, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest, mas não é
estatisticamente significativo (p=0,508).
pre_ Círculo_Relógio
Não relação
Relação

pos_ Círculo_Relógio
Não relação Relação
6
6

3
3

pre_ Círculo_Relógio e pos_ Círculo_Relógio
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,508(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.222. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL, da localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.111. Ligação Relógio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade VB
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Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade VB
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 16,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,3333 18
,48507
,11433
pos_ Arosbicicleta_Raio
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.223. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade VB.

Constata-se que na prova de McNemar ocorreu uma diminuição número de ligações entre os
conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição em 3 indivíduos, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,453).
pre_ Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Raio
Não relação Relação
10
5

Relação

2
1

pre_ Arosbicicleta_Raio e pos_ Arosbicicleta_Raio
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,453(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.224. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.112. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest / postest – localidade VB

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,1667 18
,38348
,09039
pos_ Arosbicicleta_Angulo
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.225. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 1
indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um
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aumento da existência da ligação em 1 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente
significativo (p=1,000).
pre_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
13
1

Relação

2
2

pre_ Arosbicicleta_Angulo e pos_ Arosbicicleta_Angulo
N

18
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.226. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.113. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade VB

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade VB
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 38,89%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2222

18

,42779

,10083

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,3889 18
,50163
,11824
Tabela 10.4.2.227. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade VB.

Na prova de McNemar verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos
de ângulo e o de ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest. Ocorreu um aumento da existência da
ligação em 3 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente significativo (p=0,508).
pre_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
8
3

6
1

pre_ AnguloInscrito_Angulo e pos_ AnguloInscrito_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,508(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.228. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL da localidade VB.
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Gráfico 10.4. 2.114. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest - localidade VB

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade VB
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 5,56%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

18

,32338

,07622

pos_Angulo_AnguloCentro
,0556 18
,23570
,05556
Tabela 10.4.2.229. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade VB.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o conceito de
ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 1
indivíduo USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
15
2

1
0

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.230. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.115. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest /postest – localidade VB

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade VB
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
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postest. No pretest constata-se que 38,89% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 5,56%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,3889 18
,50163
,11824
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,0556 18
,23570
,05556
Tabela 10.4.2.231. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade VB.

Observou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 7 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 6 indivíduos
USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,070).
pre_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
10
7

Relação

1
0

pre_ Fatiaqueijo_Angulo e pos_ Fatiaqueijo_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,070(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.232. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.116. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest - localidade VB

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade VB
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,3333 18
,48507
,11433
pos_Amplitude_Angulo
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.233. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade VB.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,688).
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pre_ Amplitude_Angulo
Não relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
10
4

Relação

2
2

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,688(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.234. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL , da localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.117. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade VB

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade VB
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,1667

18

,38348

,09039

pos_Amplitude_Distancia

,1111

18

,32338

,07622

Tabela 10.4.2.235. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade VB

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de amplitude e de distância, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da
existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
14

1

2

1

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.236. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos USUAL – localidade VB
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Gráfico 10.4. 2.118. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade VB

Análise da ligação Distância- Medida da localidade VB
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,2778 18
,46089
,10863
pos_Medida_Distancia ,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.237. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade VB

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
entre os conceitos de distância e o de medida, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuarma a apresentá-la 2 no postest.
pre_Medida_Distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação

11
2
Relação
2
3
Tabela 10.4.2.238. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade VB.

Gráfico 10.4. 2.119. Ligação Distância-Medida dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade VB

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade VB
Observou-se um a diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 22,22%.
pre_ RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3333

18

,48507

,11433

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.239. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL
pretest/ postest da localidade VB

707

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais
concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL,
sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,688).
pre_ RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação
10
4

Relação

2
2

pre_ RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta e pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
N

18
,688(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se la distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.240. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos
USUAL , da localidade VB

Gráfico 10.4. 2.120. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade VB

10.4.2.1.5.Análise das ligações da localidade ELV
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo USUAL da localidade ELV

Análise da Ligação Bola-círculo da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 31,82% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 22,73%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,3182 22
,47673
,10164
pos_ Bola_Círculo
,2273 22
,42893
,09145
Tabela 10.4.2.241. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um a diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 7 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,774).
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pos_ Bola_Círculo
Não relação Relação

pre_ Bola_Círculo
Não relação

10
7

Relação

5
0

pre_ Bola_Círculo e pos_ Bola_Círculo
N

22
Sig. exacta (bilateral)
,774(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.242. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade ELV.

Gráfico 10.4. 2.121. Ligação Bola_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade ELV

Análise da Ligação Circunferência-ângulo da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 13,64% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 18,18%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1364

22

,35125

,07489

pre_AnguloInscrito_Circunferência

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
,1818 22
,39477
,08417
Tabela 10.4.2.243. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da existência
da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
16
2

3
1

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

22
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.244. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
ELV.
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Gráfico 10.4. 2.122. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos USUAL pretest/postest – localidade ELV

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,73% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 18,18%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_AnguloCentro_Circunferência
,2273 22
,42893
,09145
pos_ AnguloCentro_Circunferência ,1818 22
,39477
,08417
Tabela 10.4.2.245. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade ELV.

Relativamente à prova de McNemar verifica-se que houve uma diminuição do pretest para o
postest do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de circunferência,
mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 3 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL,
mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
14
4

3
1

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

22
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.246. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
ELV.

Gráfico 10.4. 2.123. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade ELV

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade ELV
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos
de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
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comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 13,64% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência, também de 18,18%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1364

22

,35125

,07489

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,1818 22
,39477
,08417
Tabela 10.4.2.247. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De um
modo mais pormenorizado, constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 3 indivíduos. Ocorreu um aumento da existência da ligação 1
indivíduo USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,766).
pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

16
2

Relação

3
1

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

22
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.248. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
ELV.

Gráfico 10.4. 2.124. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest - localidade ELV

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à postest. Na
pretest constata-se que 22,73% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 4,55%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,2273 22
,42893
,09145
pos_ Raio_Círculo
,0455 22
,21320
,04545
Tabela 10.4.2.249. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade ELV.

Constata-se que ocorreu uma diminuição do número desta ligação do pretest para o postest
do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente
constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest.
Ocorreu uma diminuição da existência da ligação 4 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente
significativa (p=0,219).

711

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

pre_Raio_Círculo
Não relação

pos_ Raio_Círculo
Não relação Relação
16
5

Relação

1
0

pre_ Raio_Círculo e pos_ Raio_Círculo
N

22

Sig. exacta (bilateral)

,219(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.250. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade ELV
.

Gráfico 10.4. 2.125. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest –localidade ELV

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 27,27% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 9,09%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,2727 22
,45584
,09719
pos_ AnguloCentro_Raio
,0909 22
,29424
,06273
Tabela 10.4.2.251. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de Raio e de ângulo ao centro. Verifica-se
que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest, mas não
é estatisticamente significativo (p=0,176).
pre_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
16
4

0
2

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N
Sig. exacta (bilateral)

22
,125(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.252. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade ELV.
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Gráfico 10.4. 2.126. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos USUAL pretest / postest – localidade ELV

Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 9,09% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 27,27%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,0909 22
,29424
,06273
pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,2727 22
,45584
,09719
Tabela 10.4.2.253. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6
no postest. Ocorreu um aumento em 4 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,289).
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

Relação

14
2

6
0

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

22
,289(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.254. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade ELV.

Gráfico 10.4. 2.127. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade ELV

Análise da ligação Relógio-Ângulo da localidade ELV
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
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postest. No pretest constata-se que 22,73% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,73%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,2273 22
,42893
,09145
pos_ Relógio_Angulo ,2273 22
,42893
,09145
Tabela 10.4.2.255. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
do pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais
pormenorizado, constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresenta-la 3 indivíduos no postest.
pre_Relógio_Angulo
Não relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
14
3

Relação

3
2

pre_Relógio_Angulo e pos_ Relógio_Angulo
N

22
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.256. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade ELV.

Gráfico 10.4. 2.128. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade ELV

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade ELV
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 18,18% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 18,18%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1818

22

,39477

,08417

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,1818 22
,39477
,08417
Tabela 10.4.2.257. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest. Verificou-se que no pretest 4 indivíduos apresentavam a ligação
entre os conceitos os conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco
e no pretest continuaram a apresentá-la 4 no postest.
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pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

14
4
Relação
4
0
Tabela 10.4.2.258. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade ELV.

Gráfico 10.4.2.129. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade ELV

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,73% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 36,36%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2273

22

,42893

,09145

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo ,3636 22
,49237
,10497
Tabela 10.4.2.259. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/
postest da localidade ELV.

Relativamente à prova de McNemar observa-se um aumento do pretest para o postest do
número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e
ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 7 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 3 indivíduos
USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,549).
pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
10
4

7
1

pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

22
,549(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.260. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade ELV.
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Gráfico 10.4.2.130. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest- localidade ELV

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que31,82% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 18,18%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,3182 22
,47673
,10164
pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,1818 22
,39477
,08417
Tabela 10.4.2.261. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest
da localidade ELV.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 6
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,508).
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
12
6

3
1

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

22
,508(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.262. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade ELV.

Gráfico 10.4.2.131. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest - localidade ELV

•
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Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade ELV
Constatou-se um aumento do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de
bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 18,18% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 22,73%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,1818 22
,39477
,08417
pos_ Circunferência_Bola ,2273 22
,42893
,09145
Tabela 10.4.2.263. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade ELV.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 4 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest passaram a apresentá-la 5 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ Circunferência_Bola
Não relação

pos_ Circunferência_Bola
Não relação
Relação
13
4

Relação

5
0

pre_ Circunferência_Bola e pos_ Circunferência_Bola
N

22
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.264. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade ELV.

Gráfico 10.4.2.132. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade ELV

•

Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL da localidade ELV
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade ELV

Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 18,18% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 31,82%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,1818 22
,39477
,08417
pos_Raio_Circunferência ,3182 22
,47673
,10164
Tabela 10.4.2.265. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se, também, que ocorreu um aumento do
número de ligações do pretest para o postest, visto que no pretest 3 indivíduos apresentam a ligação
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entre os conceitos de raio e o conceito de circunferência e passaram a apresentá-la apenas 6 no
postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é
estatisticamente significativo (p=0,508).
pre_Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
12
3

6
1

pre_Raio_Circunferência e pos_Raio_Circunferência
N

22
Sig. exacta (bilateral)
,508(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.266. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos USUAL, da localidade ELV.

Gráfico 10.4.2.133. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest/postest –localidade ELV

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade ELV
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 31,82% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 31,82%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_Circunferência_Círculo
,3182 22
,47673
,10164
pos_ Circunferência_Círculo
,3182 22
,47673
,10164
Tabela 10.4.2.267. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade ELV.

Na prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de ligações entre os
conceitos de círculo e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la apenas 4 no postest.
pre_ Circunferência_Círculo
Não relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação

11
4
Relação
4
3
Tabela 10.4.2.268. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade ELV
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Gráfico 10.4.2.134. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade ELV

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre o conceito de relógio e
o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 18,18% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 54,55%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,1818 22
,39477
,08417
pos_ Círculo_Relógio
,5455 22
,50965
,10866
Tabela 10.4.2.269. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade ELV

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os
conceitos de relógio e de círculo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 10 no postest e é estatisticamente significativo
(p=0,039).
pre_ Círculo_Relógio
Não relação
Relação

pos_ Círculo_Relógio
Não relação Relação
8
2

10
2

pre_ Círculo_Relógio e pos_ Círculo_Relógio
N

22
Sig. exacta (bilateral)
,039(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.270. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL, da localidade ELV.

Gráfico 10.4.2.135. Ligação Relógio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade ELV

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 31,82% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 40,91%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,3182 22
,47673
,10164
pos_Arosbicicleta_raio
,4091 22
,50324
,10729
Tabela 10.4.2.271. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade ELV.

Constata-se que na prova de McNemar ocorreu uma diminuição número de ligações entre os
conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 31
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 28 no postest. Ocorreu,
assim, uma diminuição em 3 indivíduos, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,795).
pre_ Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_ Arosbicicleta_Raio
Não relação Relação
8
5

Relação

7
2

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

22
Sig. exacta (bilateral)
,774(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.272. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade ELV.

Gráfico 10.4.2.136. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest/postest – localidade ELV

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest .
No pretest constata-se que 17,53% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,1364 22
,35125
,07489
pos_Arosbicicleta_Angulo
,2273 22
,42893
,09145
Tabela 10.4.2.273. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se que
20 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 25 no postest. Ocorreu
um aumento da existência da ligação em 5 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente
significativo (p=0,551).
pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
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pos_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
14
3

5
0
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pre_Arosbicicleta_Angulo e pos_Arosbicicleta_Angulo
N

22
,727(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.274. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade ELV.

Gráfico 10.4.2.137. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest- localidade ELV

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade ELV
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 31,82% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
também uma incidência de 31,82%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3182

22

,47673

,10164

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,3182 22
,47673
,10164
Tabela 10.4.2.275. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade ELV.

Na prova de McNemar verificou-se que não houve alteração do número de ligações entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la em igual número no postest.
pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação

pos_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

10
5
Relação
5
2
Tabela 10.4.2.276. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL da localidade
ELV.

Gráfico 10.4.2.138. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest - localidade ELV
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Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade ELV
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 31,82% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 27,27%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3182

22

,47673

,10164

pos_Angulo_AnguloCentro
,2727 22
,45584
,09719
Tabela 10.4.2.277. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade ELV.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e o conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 1 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
11
5

Relação

4
2

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

22
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.278. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade ELV.

Gráfico 10.4.2.139. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade ELV

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 22,73% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 27,27%.
Media
pre_Fatiaqueijo_Angulo

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2273 22
,42893
,09145
pos_ Fatiaqueijo_Angulo ,2727 22
,45584
,09719
Tabela 10.4.2.279. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade ELV.
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Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de fatia de queijo e o de
ângulo, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 6 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 1 indivíduo
USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
11
5

Relação

6
0

pre_ Fatiaqueijo_Angulo e pos_ Fatiaqueijo_Angulo
N

22
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.280. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade ELV.

Gráfico 10.4.2.140. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade ELV

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 13,64% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 36,36%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_angulo

,1364 22
,35125
,07489
pos_Amplitude_Angulo
,3636 22
,49237
,10497
Tabela 10.4.2.281. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade ELV.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações
entre os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 8 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 5 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,227).
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
11
3

8
0

pre_Amplitude_angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

22
Sig. exacta (bilateral)
,227(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.282. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL , da localidade ELV.
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Gráfico 10.4.2.141. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade ELV

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 4,55% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 13,64%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,0455 22
,21320
,04545
pos_Amplitude_Distancia ,1364 22
,35125
,07489
Tabela 10.4.2.283. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade ELV

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os
conceitos de amplitude e de distância, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava
a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da
ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,243).
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
18
1

3
0

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N
Sig. exacta (bilateral)

22
,625(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.284. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos USUAL – localidade ELV

Gráfico 10.4.2.142. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade ELV

Análise da ligação Distância- Medida da localidade ELV
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 9,09% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 40,91%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,0909 22
,29424
,06273
pos_Medida_Distancia ,4091 22
,50324
,10729
Tabela 10.4.2.285. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade ELV

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de distância e o de medida, mais concretamente constata-se que 0
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 7 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 7 indivíduos USUAL e é estatisticamente significativo (p=0,016).
pre_Medida_Distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
13
0

Relação

7
2

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

22
Sig. exacta (bilateral)
,016(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.286. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade ELV.

Gráfico 10.4.2.143. Ligação Distância-Medida dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade ELV

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade ELV
Observou-se um a diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 18,18% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 9,09%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1818

22

,39477

,08417

pos_RelaçãoArcoAgulo_ArosBicicleta
,0909 22
,29424
,06273
Tabela 10.4.2.287. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL
pretest/ postest da localidade ELV

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de Aros de bicicleta e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da
existência da ligação de 2 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=0,625).
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pre_RelaçãooArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação
17
3

Relação

1
1

pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_RelaçãoArcoAgulo_ArosBicicleta
N

22
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.288. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos
USUAL , da localidade ELV

Gráfico 10.4.2.144. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade ELV

10.4.2.1.6.Análise das ligações da localidade POM
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo USUAL da localidade POM

Análise da Ligação Bola-círculo da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 38,89% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,3889

18

,50163

,11824

pos_ Bola_Círculo

,3333

18

,48507

,11433

Tabela 10.4.2.289. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade POM.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest entre os conceitos de bola e de círculo. De um modo mais
pormenorizado, constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no postest
passaram a apresentá-la 5 indivíduos. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação de 1
indivíduo USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Bola_Círculo
Não relação Relação
6
6

5
1

pre_ Bola_Círculo e pos_ Bola_Círculo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.290. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POM.

726

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.4.2.145. Ligação Bola_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POM

Análise da Ligação Circunferência-ângulo da localidade POM
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

18

,00000

,00000

pre_AnguloInscrito_Circunferência

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.291. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade POM.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 0 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da existência
da ligação de 2 indivíduos USUAL, sendo um aumento estatisticamente significativo (p=0,500).
pre_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
16
0

2
0

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,500(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.292. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
POM.

Gráfico 10.4.2.146. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest – localidade POM

727

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Análise da Ligação Circunferência –ângulo da localidade POM
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 5,56% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 16,67%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0556

18

,23570

,05556

pos_ AnguloCentro_Circunferência ,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.293. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade POM.

Relativamente à prova de McNemar verifica-se que houve um aumento entre o pretest e o
postest do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de circunferência,
mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas
não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
14
1

Relação

3
0

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N

18

Sig. exacta (bilateral)

,625(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.294. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
POM.

Gráfico 10.4.2.147. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POM

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade POM
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos
de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência, também de 27,78%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1667

18

,38348

,09039

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.295. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade POM.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De um
modo mais pormenorizado, constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 5 indivíduos. Ocorreu um aumento da existência da ligação de 2
indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,727).
pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

10
3

Relação

5
0

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

18
,727(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.296. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
POM.

Gráfico 10.4.2.148. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POM

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 38,89% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,3889 18
,50163
,11824
pos_ Raio_Círculo
,3333 18
,48507
,11433
Tabela 10.4.2.297. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade POM.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição entre o
pretest e o postest do número de ligações entre os conceitos de raio e de círculo, mais
concretamente constata-se que 5 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 4 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL,
todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Raio_Círculo
Não relação Relação
7
5

4
2

pre_ Raio_Círculo e pos_ Raio_Círculo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.298. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POM.
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Gráfico 10.4.2.149. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POM

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade POM
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 22,22%.
pre_AnguloCentro_Raio
pos_ AnguloCentro_Raio

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000
,2222

18
18

,00000
,42779

,00000
,10083

Tabela 10.4.2.299. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade POM.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que 0
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu um
aumento em 4 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,125).
pre_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
14
0

4
0

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.300. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade POM.

Gráfico 10.4.2.150. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos USUAL pretest / postest - localidade POM

Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo da localidade POM
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e a
relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
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comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

18

,32338

,07622

pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.301. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
POM.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento entre o pretest
e o postest do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de relógio e relação estabelecida
entre o arco e o ângulo. Verifica-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 4 no postest. Ocorreu um aumento em 3 indivíduos USUAL, todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,375).
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
12
1

Relação

4
1

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N

18
,375(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.302. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade POM.

Gráfico 10.4.2.151. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade POM

Análise da ligação Relógio-Ângulo da localidade POM
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,1111

18

,32338

,07622

pos_ Relógio_Angulo

,2778

18

,46089

,10863

Tabela 10.4.2.303. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade POM.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresenta-la 4 indivíduos
no postest. Houve o aumento de 3 ligações, mas não é estatisticamente significativo (p=0,375).
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pre_ Relógio_Angulo
Não relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
12
1

Relação

4
1

pre_ Relógio_Angulo e pos_ Relógio_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.304. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade POM.

Gráfico 10.4.2.152. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos USUAL pretest / postest - localidade POM

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade POM
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes
associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11%
dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência também de 11,11%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

18

,32338

,07622

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.305. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade POM.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest. Verificou-se que no pretest 2 indivíduos apresentavam a ligação
entre os conceitos os conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco
e no postest continuaram apresentá-la em igual número.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
14
2

2
0

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.306. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade POM.
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Gráfico 10.4.2.153. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POM

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,28% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 16,67%.
pre_AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2778

18

,46089

,10863

pos_ AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.307. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/
postest da localidade POM.

Relativamente à prova de McNemar observa-se um aumento entre o pretest e o postest do
número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e
ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 2 indivíduos
USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,688).
pre_ AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo
Não relação
Relação
11
4

2
1

pre_ AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo e pos_ AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,688(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.308. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade POM.

Gráfico 10.4.2.154. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POM
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Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 16,67%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3333

18

,48507

,11433

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.309. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest
da localidade POM.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da
ligação em 3 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,375).
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
11
4

Relação

1
2

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N

18
,375(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.310. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade
POM.

Gráfico 10.4.2.155. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POM

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo USUAL da localidade POM

Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade POM
Constatou-se que não houve variação do número de ligações entre os conceitos de
circunferência e de bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se
que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest continua a existir uma incidência de
22,22%.
Media
pre_Circunferência_Bola

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2222 18
,42779
,10083
pos_ Circunferência_Bola ,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.311. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POM.
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Após a realização da prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 2 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest continuaram a apresentá-la 2 no postest.

pre_ Circunferência_Bola
Não relação

pos_ Circunferência_Bola
Não relação
Relação

Relação

12

2

2

2

pre_Circunferência_Bola e pos_Circunferência_Bola
N

18

Sig. exacta (bilateral)

1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.312. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade POM.

Gráfico 10.4.2.156. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade POM

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL da localidade POM
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 38,89% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 16,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,3889 18
,50163
,11824
pos_ Raio_Circunferência ,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.313. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da

localidade POM.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest, visto que no pretest 5 indivíduos apresentam a ligação entre os
conceitos de raio e o conceito de circunferência e passou a apresentá-la apenas 1 no postest.
Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente
significativo (p=0,219).
pre_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação
10
5

1
2

pre_ Raio_Circunferência e pos_ Raio_Circunferência
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,219(a)
a Usou-se aa distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.314. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos USUAL, da localidade POM.
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Gráfico 10.4.2.157. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POM

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 44,44% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4444

18

,51131

,12052

pos_ Circunferência_Círculo
,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.315. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POM.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de círculo e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 8
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la apenas 4 no postest.
Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 4 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente
significativo (p=0,388).
pre_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
6
8

4
0

pre_ Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,388(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.316. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade POM

Gráfico 10.4.2.158. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POM
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Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre o conceito de
relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 16,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,2222 18
,42779
,10083
pos_ Círculo_Relógio
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.317. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da localidade
POM.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de relógio e o de círculo, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Esta diminuição de um
individuo não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ Círculo_Relógio
Não relação

pos_ Círculo_Relógio
Não relação Relação

Relação

12

2

3

1

pre_ Círculo_Relógio e pos_ Círculo_Relógio
N

18

Sig. exacta (bilateral)

1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.318. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL, da localidade POM.

Gráfico 10.4.2.159. Ligação Relógio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade POM

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,2222 18
,42779
,10083
pos_ Arosbicicleta_Raio
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.319. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POM.

Constata-se que na prova de McNemar ocorreu uma diminuição número de ligações entre os
conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
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apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição em 2 indivíduos, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
13
3

Relação

1
1

pre_arosbicicleta_Raio e pos_arosbicicleta_raio
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,625(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.320. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POM.

Gráfico 10.4.2.160. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest / postest - localidade POM

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade POM
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest .
No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 16,67%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,1111 18
,32338
,07622
pos_ Arosbicicleta_Angulo
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.321. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POM.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas que não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

pos_ Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
13
2

3
0

pre_Arosbicicleta_Angulo e pos_Arosbicicleta_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.322. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POM.
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Gráfico 10.4.2.161. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade POM

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 38,89% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 27,78%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3889

18

,50163

,11824

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.323. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POM.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da
ligação em 2 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente significativo (p=0,754).
pre_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
7

4

6

1

pre_ AnguloInscrito_Angulo e pos_ AnguloInscrito_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,754(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.324. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL da localidade
POM.

Gráfico 10.4.2.162. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest –localidade POM
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Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 38,89% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 16,67%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3889

18

,50163

,11824

pos_Angulo_AnguloCentro
,1667 18
,38348
,09039
Tabela 10.4.2.325. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POM.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e o conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=0,289).
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
9
6

Relação

2
1

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

18
,289(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.326. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POM.

Gráfico 10.4.2.163. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade POM

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade POM
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,2778 18
,46089
,10863
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,1111 18
,32338
,07622
Tabela 10.4.2.327. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade POM.

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de fatia de queijo e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
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apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da
existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,375).
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
12
4

Relação

1
1

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.328. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POM.

Gráfico 10.4.2.164. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade POM

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade POM
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 27,78% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência igual de 27,78%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_angulo

,2778 18
,46089
,10863
pos_Amplitude_Angulo
,2778 18
,46089
,10863
Tabela 10.4.2.329. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POM.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
entre os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 5 no postest.
pre_Amplitude_angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
8
5

5
0

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

18
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.330. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL , da localidade POM.
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Gráfico 10.4.2.165. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade POM

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade POM
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,0000 18
,00000
,00000
pos_Amplitude_Distancia ,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.331. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POM

Constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de
amplitude e de distância, mais concretamente constata-se que 0 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em
4 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,125).
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
14
0

4
0

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N
Sig. exacta (bilateral)

18
,125(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.332. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos USUAL – localidade POM

Gráfico 10.4.2.166. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade POM

Análise da ligação Distância- Medida da localidade POM
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
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postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
igualmente uma incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,2222 18
,42779
,10083
pos_Medida_Distancia ,2222 18
,42779
,10083
Tabela 10.4.2.333. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POM

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações entre os conceitos de distância e o de medida, mais concretamente constata-se que 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 3 no postest.
pre_Medida_Distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
11
3

Relação

3
1

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

18
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.334. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POM.

Gráfico 10.4.2.167. Ligação Distância-Medida dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade POM

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade POM
Observou-se um a diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 16,67% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 0%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1667

18

,38348

,09039

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta ,0000 18
,00000
,00000
Tabela 10.4.2.335. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL
pretest/ postest da localidade POM

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais
concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 0 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL,
sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,250).
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pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação
15
3

Relação

0
0

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
N

18
,250(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.336. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos
USUAL , da localidade POM

Gráfico 10.4.2.168. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade POM

10.4.2.1.7.Análise das ligações da localidade POC
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo USUAL da localidade POC

Análise da Ligação Bola-círculo da localidade POC
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,3000 20
,47016
,10513
pos_Bola_Círculo ,2500 20
,44426
,09934
Tabela 10.4.2.337. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações entre o pretest e o postest, mais concretamente constata-seque 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Bola_Círculo
Não relação Relação
11
4

3
2

pre_ Bola_Círculo e pos_ Bola_Círculo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.338. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POC.
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Gráfico 10.4.2.169. Ligação Bola_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest –localidade POC

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1500

20

,36635

,08192

pre_AnguloInscrito_Circunferência

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.2.339. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações da pretest para a postest, mais concretamente constata-seque 3 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da existência
da ligação em 1 indivíduo USUAL, sendo um aumento estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
13
3

4
0

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

20
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.340. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
POC.

Gráfico 10.4.2.170. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos USUAL pretest/postest- localidade POC

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade POC
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
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comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 35% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 10%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3500

20

,48936

,10942

pos_ AnguloCentro_Circunferência ,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.2.341. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade POC.

Relativamente à prova de McNemar verifica-se que houve uma diminuição do pretest para o
postest do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de circunferência,
mais concretamente constata-seque 6 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a
apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 5 indivíduos USUAL,
mas não é estatisticamente significativo (p=0,125).
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
12
6

Relação

1
1

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N

20
,125(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.342. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
POC.

Gráfico 10.4.2.171. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade POC

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade POC
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos
de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência, também de 30%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1000

20

,30779

,06882

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.2.343. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade POC.

Constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações do pretest para o postest entre
os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De um modo mais pormenorizado, constataseque 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e no postest passaram a apresentá-la 5
indivíduos. Ocorreu um aumento da existência da ligação 4 indivíduos USUAL, todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,219).
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pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

13
1

Relação

5
1

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

20
,219(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.344. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
POC.

Gráfico 10.4.2.172. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POC

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade POC
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à postest. Na
pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
15%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,3000 20
,47016
,10513
pos_ Raio_Círculo
,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.2.345. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição entre
pretest e o postest do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais
concretamente constata-seque 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentála 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação 3 indivíduos USUAL, todavia não é
uma diminuição estatisticamente significativa (p=0,375).
pre_ Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Raio_Círculo
Não relação Relação
13
4

1
2

pre_ Raio_Círculo e pos_ Raio_Círculo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.346. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POC.
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Gráfico 10.4.2.173. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade POC

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,1000 20
,30779
,06882
pos_ AnguloCentro_Raio
,2500 20
,44426
,09934
Tabela 10.4.2.347. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que 0
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um
aumento em 3 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,250).
pre_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
15
0

3
2

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,250(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.348. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade POC.

Gráfico 10.4.2.174. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos USUAL pretest / postest – localidade POC

Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo da localidade POC
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe igualmente uma incidência de 15%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1500

20

,36635

,08192

pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.2.349. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e
o ângulo. Verifica-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentála 2 no postest.
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
15
2

Relação

2
1

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N

20
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

.

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.350. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade POC

Gráfico 10.4.2.175. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos USUAL pretest/postest –localidade POC

Análise da ligação Relógio-Ângulo da localidade POC
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 5% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,0500 20
,22361
,05000
pos_ Relógio_Angulo ,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.2.351. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
constata-seque 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram a apresenta-la 6 indivíduos
no postest. Houve o aumento de 5 ligações, mas não é estatisticamente significativo (p=0,125).
pre_ Relógio_Angulo
Não relação
Relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
13
1

6
0
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pre_Relógio_Angulo e pos_ Relógio_Angulo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.352. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade POC.

Gráfico 10.4.2.176. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade POC

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 20%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1000

20

,30779

,06882

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.2.353. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade POC.

Constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações do pretest para o postest.
Verificou-se que no pretest 2 indivíduos apresentavam a ligação entre os conceitos os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco e no pretest passaram a apresentála 4 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, sendo que não
é estatisticamente significativo (p=0,688).
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
14
2

4
0

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,688(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.354. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade POC.
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Gráfico 10.4.2.177. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POC

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 10%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

20

,00000

,00000

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo ,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.2.355. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/
postest da localidade POC.

Observa-se um aumento entre o pretest e o postest do número de ligações entre os
conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente
constata-seque 0 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no
postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, sendo que não é
estatisticamente significativo (p=0,5).
pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
18
0

2
0

pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,500(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.356. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade POC.

Gráfico 10.4.2.178. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest - localidade POC
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Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade POC
Observou-se um auemnto do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 20%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1500

20

,36635

,08192

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.2.357. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest
da localidade POC.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 7 no postest. Ocorreu um aumento da existência da
ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
14
2

Relação

3
1

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N

20
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.358. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade POC.

Gráfico 10.4.2.179. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest –localidade POC

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo USUAL da localidade POC

Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade POC
Constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e
de bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 35% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 10%.
Media
pre_Circunferência_Bola

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3500 20
,48936
,10942
pos_ Circunferência_Bola ,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.2.359. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POC.
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Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 6 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que no postest passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 5 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=0,125).
pre_ Circunferência_Bola
Não relação

pos_ Circunferência_Bola
Não relação
Relação
12
6

Relação

1
1

pre_ Circunferência_Bola e pos_ Circunferência_Bola
N

20
,125(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.360. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade POC.

Gráfico 10.4.2.180. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade POC

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL da localidade POC
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 5% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,0500 20
,22361
,05000
pos_ Raio_Circunferência ,2500 20
,44426
,09934
Tabela 10.4.2.361. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POC.

Constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações do pretest para o postest, visto
que no pretest 0 indivíduos apresentam a ligação entre os conceitos de raio e o conceito de
circunferência e passaram a apresentá-la apenas 4 no postest. Ocorreu um aumento da existência da
ligação em 4 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,125).
pre_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação
15
0

4
1

pre_ Raio_Circunferência e pos_ Raio_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,125(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.362. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos USUAL, da localidade POC.
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Gráfico 10.4.2.181. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest - localidade POC

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade POC
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à
postest. No pretest constata-se que 35% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 20%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3500

20

,48936

,10942

pos_Circunferência_Círculo
,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.2.363. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POC.

Constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de
círculo e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-seque 36 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la apenas 37 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
11
5

2
2

pre_ Circunferência_Círculo e pos_ Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,453(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.364. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade POC

Gráfico 10.4.2.182. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POC
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Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade POC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre o conceito de
relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 15%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,3000 20
,47016
,10513
pos_ Círculo_Relógio
,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.2.365. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da localidade
POC.

Constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de
relógio e de círculo, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Esta diminuição não é estatisticamente significativa
(p=0,508).
pre_ Círculo_Relógio
Não relação
Relação

pos_ Círculo_Relógio
Não relação Relação
11
6

3
0

pre_ Círculo_Relógio e pos_ Círculo_Relógio
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,508(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.366. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL, da localidade POC.

Gráfico 10.4.2.183. Ligação Relógio_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest –localidade POC

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,2000 20
,41039
,09177
pos_Arosbicicleta_Raio
,2500 20
,44426
,09934
Tabela 10.4.2.367. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POC.

Constata-se que na prova de McNemar ocorreu um aumeneto número de ligações entre os
conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
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apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu, assim, um
aumento em 1 indivíduo, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação

pos_ Arosbicicleta_Raio
Não relação Relação
12
3

4
1

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

20
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.368. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POC.

Gráfico 10.4.2.184. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POC

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade POC~
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest .
No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_Arosbicicleta_Angulo
,1000 20
,30779
,06882
pos_Arosbicicleta_Angulo
,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.2.369. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POC.

Constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 2
indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
15
1

3
1

pre_Arosbicicleta_Angulo e pos_Arosbicicleta_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,625(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.370. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POC.
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Gráfico 10.4.2.185. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidadae POC

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidadae POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 25% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
35%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2500

20

,44426

,09934

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,3500 20
,48936
,10942
Tabela 10.4.2.371. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POC.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de ângulo
inscrito, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 5 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 2 indivíduos
USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,727).
pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
10
3

5
2

pre_AnguloInscrito_Angulo e pos_AnguloInscrito_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,727(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.372. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL da localidade
POC.

Gráfico 10.4.2.186. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest - localidade POC

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade POC
Observou-se que não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
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ao postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 30%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3000

20

,47016

,10513

pos_Angulo_AnguloCentro
,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.2.373. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POC.

Na prova de McNemar verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os
conceitos de ângulo e o conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 6
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
8
6

Relação

6
0

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

20
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Se ha usado la distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.374. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POC.

Gráfico 10.4.2.187. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POC

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade POC
Observou-se um auemnto do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de fatia de
queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 15% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
25%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,1500 20
,36635
,08192
pos_ Fatiaqueijo_Angulo ,2500 20
,44426
,09934
Tabela 10.4.2.375. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que aumentou o número de ligações
entre os conceitos de fatia de queijo e o de ângulo, mais concretamente constata-seque 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 5 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,727).
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pre_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
12
3

Relação

5
0

pre_ Fatiaqueijo_Angulo e pos_ Fatiaqueijo_Angulo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,727(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.376. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POC.

Gráfico 10.4.2.188. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade POC

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade POC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 25% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,2500 20
,44426
,09934
pos_Amplitude_Angulo
,1000 20
,30779
,06882
Tabela 10.4.2.377. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POC.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações
entre os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente constata-seque 5 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,453).
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
13
5

2
0

pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,453(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.378. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL , da localidade POC.
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Gráfico 10.4.2.189. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade POC

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,0000 20
,00000
,00000
pos_Amplitude_Distancia ,2000 20
,41039
,09177
Tabela 10.4.2.379. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POC

Constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de
amplitude e de distância, mais concretamente constata-se que 0 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em
4 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,125).
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
16
0

4
0

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N
Sig. exacta (bilateral)

20
,125(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.380. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos USUAL – localidade POC

Gráfico 10.4.2.190. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POC

Análise da ligação Distância- Medida da localidade POC
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
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No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 15%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,4000 20
,50262
,11239
pos_Medida_Distancia ,1500 20
,36635
,08192
Tabela 10.4.2.381. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade POC

Constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de
distância e o de medida, mais concretamente constata-seque 6 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em
5 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,125).
pre_Medida_Distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
11
6

Relação

1
2

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

20
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.382. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade POC.

Gráfico 10.4.2.191. Ligação Distância-Medida dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade POC

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade POC
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,08% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 13,64%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1000

20

,30779

,06882

pos_RelaçãoArcoAgulo_ArosBicicleta
,3000 20
,47016
,10513
Tabela 10.4.2.383. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL
pretest/ postest da localidade POC

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de Aros de bicicleta e a
relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais concretamente constata-seque 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 6 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=0,086).
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pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação

pre_ RelaçãoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação

12
2

Relação

6
0

pre_ RelaçãoArcoAgulo_ArosBicicleta e pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
N

20
,289(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.384. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos
USUAL , da localidade POC

Gráfico 10.4.2.192. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade POC

10.4.2.1.8.Análise das ligações da localidade CM_GN
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo USUAL da localidade CM_GN

Análise da Ligação Bola-círculo da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,4000 10
,51640
,16330
pos_Bola_Círculo ,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.2.385. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de
ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu, assim, uma diminuição da
existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,250).
pos_Bola_Círculo
pre_ Bola_Círculo
Não relação
Relação

Não relação

Relação

6

0

3

1

pre_ Bola_Círculo e pos_ Bola_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

10
,250(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.386. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GN.
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Gráfico 10.4.2.193. Ligação Bola_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest- localidade CM_GN

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade CM_GN
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1000

10

,31623

,10000

pre_AnguloInscrito_Circunferência

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.387. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações da pretest para a postest, mais concretamente constata-se que 1 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da existência
da ligação em 2 indivíduos USUAL, sendo um aumento estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
6
1

3
0

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

10
,625(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.388. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
CM_GN.

Gráfico 10.4.2.194. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
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comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 10%.
pre_AnguloCentro_Circunferência

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

10

,42164

,13333

pos_ AnguloCentro_Circunferência ,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.2.389. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade CM_GN.

Verifica-se que houve uma diminuição entre o pretest e o postest do número de ligações
entre o conceito de ângulo ao centro e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-se
que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu
uma diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente
significativo (p=1,000).
pre_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
7
2

Relação

1
0

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.390. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
CM_GN.

Gráfico 10.4.2.195. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos USUAL pretest/ postest - localidade CM_GN

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade CM_GN
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações existentes entre os conceitos
de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência, também de 20%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

10

,42164

,13333

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.391. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade
CM_GN.

Constata-se que não houve alteração do número de ligações do pretest para o postest entre
os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De um modo mais pormenorizado, constata-se
que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e no postest continuou a apresentá-la 1 indivíduo.
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pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

7
1

Relação

1
1

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.392. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
CM_GN.

Gráfico 10.4.2.196. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest –localidade CM_GN

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade CM_GN
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,2000 10
,42164
,13333
pos_ Raio_Círculo
,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.393. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade CM_GN.

Constata-se que ocorreu um aumento entre o pretest e o postest do número de ligações
entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo
apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, todavia não é estatisticamente significativa (p=1,000).
pre_ Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Raio_Círculo
Não relação Relação
6
1

2
1

pre_ Raio_Círculo e pos_ Raio_Círculo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.394. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GN.
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Gráfico 10.4.2.197. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,2000 10
,42164
,13333
pos_ AnguloCentro_Raio
,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.2.395. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se
que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu
uma diminuição de 1 indivíduo USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
7
2

1
0

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.396. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.2.198. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN

Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo da localidade CM_GN
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 10%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1000

10

,31623

,10000

pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.2.397. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
CM_GN.

Constata-se que não houve alteração do número de ligações do pretest para o postest, entre
os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e o ângulo. Verifica-se que 1 indivíduo
apresentava a ligação no pretest e continuou a apresentá-la 1 individuo no postest.
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
8
1

Relação

1
0

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.398. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
CM_GN.

Gráfico 10.4.2.199. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN

Análise da ligação Relógio-Ângulo da localidade CM_GN
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,2000 10
,42164
,13333
pos_ Relógio_Angulo ,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.399. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade CM_GN.

Constata-se que aumentou o número de ligações do pretest para o postest entre os
conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado, constata-se que 1 indivíduo
apresentava a ligação no pretest e passaram a apresenta-la 2 indivíduos no postest. Houve o
aumento de 1 ligação, mas não é estatisticamente significativo (p=0,066).
pre_Relógio_Angulo
Não relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação

6
2
Relação
1
1
Tabela 10.4.2.400. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GN.
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Gráfico 10.4.2.200. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 50% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 20%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,5000

10

,52705

,16667

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.401. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade CM_GN.

Constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações do pretest para o postest.
Verificou-se que no pretest 5 indivíduos apresentava a ligação entre os conceitos os conceitos de
ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco e no pretest passaram a apresentála 2 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, sendo que
não é estatisticamente significativo (p=0,453).
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
3
5

2
0

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

10
,453(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.402. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.2.201. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN
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Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GN
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 20%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

10

,00000

,00000

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo ,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.403. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/
postest da localidade CM_GN.

Observa-se um aumento do número de ligações do pretest para o postest, mais
contretamente constata-se que 0 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação Angulo Inscrito_ relação
entre o angulo e o arco em 2 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=0,5).
pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
8
0

Relação

2
0

pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N

10
,500(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.404. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.2.202. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GN
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 20%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1000

10

,31623

,10000

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.405. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest
da localidade CM_GN.
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Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e a relação
estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo apresentava a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um aumento da existência da
ligação em 1 indivíduo USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
7
1

Relação

2
0

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.406. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade
CM_GN.

Gráfico 10.4.2.203. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo USUAL da localidade CM_GN

Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade CM_GN
Constatou-se que não houve variação do número de ligações entre os conceitos de
circunferência e de bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se
que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circunferência_Bola

,2000 10
,42164
,13333
pos_ Circunferência_Bola ,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.407. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GN.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 1 indivíduo apresentava a ligação
Circunferência_Bola e continuou a apresentá-la 1 no postest.
pre_Circunferência_Bola
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Bola
Não relação
Relação
7
1

1
1

pre_Circunferência_Bola e pos_Circunferência_Bola
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.408. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GN.
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Gráfico 10.4.2.204. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL da localidade CM_GN
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade CM_GN
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 10% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe igualmente
uma incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferência

,1000 10
,31623
,10000
pos_ Raio_Circunferência ,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.2.409. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest, visto que no pretest 1 indivíduo apresenta a ligação entre os
conceitos de raio e o conceito de circunferência e continuou a apresentá-la apenas 1 indivíduo no
postest.
pre_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
8
1

1
0

pre_ Raio_Circunferência e pos_ Raio_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.410. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos USUAL, da localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.2.205. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN
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Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de circunferência
e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No pretest
constata-se que 30% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
20%.

pre_Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3000

10

,48305

,15275

pos_ Circunferência_Círculo
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.411. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GN.

Constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de
círculo e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la apenas 2 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ Circunferência_Círculo
Não relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
5
3

Relação

2
0

pre_ Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N

10
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.412. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GN

Gráfico 10.4.2.206. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GN

Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade CM_GN
Observou-se que não houve alteração do número de ligações estabelecidas entre o conceito
de relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest pois em ambas as provas verificou-se a inexistência da ligação.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,0000(a)

10

,00000

,00000

pos_Círculo_Relógio

,0000(a)

10

,00000

,00000

a Não se pode calcular a correlação porque o erro típico da diferença é 0
Tabela 10.4.2.413. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da localidade
CM_GN.
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Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 40% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Raio

,4000 10
,51640
,16330
pos_Arosbicicleta_Raio
,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.414. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GN.

Constata-se que na prova de McNemar ocorreu uma diminuição número de ligações entre os
conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição de 1 indivíduo, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
4
3

Relação

2
1

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.415. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.2.207. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest/ postest-localidade CM_GN

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros
de bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest
. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 0%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,3000 10
,48305
,15275
pos_Arosbicicleta_Angulo
,0000 10
,00000
,00000
Tabela 10.4.2.416. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se
que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu
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uma diminuição da existência da ligação de 3 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente
significativo (p=0,250).
pos_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação

7
3

Relação

0
0

pre_Arosbicicleta_Angulo e pos_Arosbicicleta_Angulo
N

10
,250(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.417. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.2.208. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade CM_GN

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade CM_GN
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
40%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3000

10

,48305

,15275

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,4000 10
,51640
,16330
Tabela 10.4.2.418. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GN.

Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o de ângulo
inscrito, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 1 indivíduos
USUAL, mas que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
4
2

3
1

pre_AnguloInscrito_Angulo e pos_ AnguloInscrito_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.419. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL da localidade
CM_GN.
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Gráfico 10.4.2.209. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade CM_GN

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3000

10

,48305

,15275

pos_Angulo_AnguloCentro
,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.420. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GN.

Verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de ângulo e o conceito de
ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação de
1 indivíduo USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
5
3

2
0

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.421. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.2.210. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest / postest -localidade CM_GN

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade CM_GN
Observou-se que não há alteração do número de ligações estabelecidas entre os conceitos
de fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
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postest. No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe de
igual modo uma incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,1000 10
,31623
,10000
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.2.422. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de fatia de queijo e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 1 indivíduo
apresentavam a ligação no pretest e continuou a apresentá-la 1 no postest.
pre_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
8
1

Relação

1
0

pre_Fatiaqueijo_Angulo e pos_Fatiaqueijo_Angulo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.423. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.2.211. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade CM_GN

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 10%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_angulo

,2000 10
,42164
,13333
pos_Amplitude_Angulo
,1000 10
,31623
,10000
Tabela 10.4.2.424. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GN.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,630).
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
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pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
7
2

1
0
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pre_Amplitude_Angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

10
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.425. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL , da localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.2.212. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade CM_GN

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade CM_GN
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 30% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 20%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Distancia

,3000 10
,48305
,15275
pos_Amplitude_Distancia ,2000 10
,42164
,13333
Tabela 10.4.2.426. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GN

Constata-se que ocorreu uma diminuiçãoo do número de ligações entre os conceitos de
amplitude e de distância, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação
no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação de
1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
6
2

1
1

pre_Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N
Sig. exacta (bilateral)

10
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.427. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos USUAL – localidade CM_GN

Gráfico 10.4.2.213. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade CM_GN
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Análise da ligação Distância- Medida da localidade CM_GN
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 10% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,1000 10
,31623
,10000
pos_Medida_Distancia ,3000 10
,48305
,15275
Tabela 10.4.2.428. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GN

Constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os conceitos de distância
e o de medida, mais concretamente constata-se que 1indivíduo apresentava a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação de 3 indivíduos
USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).

pre_Medida_Distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
6
1

Relação

3
0

pre_Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

10
Sig. exacta (bilateral)
,625(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.429. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GN.

Gráfico 10.4.2.214. Ligação Distância-Medida dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade CM_GN

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade CM_GN
Observou-se um a diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 20% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 0%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2000

10

,42164

,13333

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta ,0000 10
,00000
,00000
Tabela 10.4.2.430. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL
pretest/ postest da localidade CM_GN

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais
concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
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apresentá-la 0 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação de 2 indivíduos USUAL,
sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,5).
pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação
Relação

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

8
2

Relação

0
0

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
N

10
,500(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.431. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos
USUAL , da localidade CM_GN

Gráfico 10.4.2.215.: Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade CM_GN

10.4.2.1.9.Análise das ligações da localidade CM_GI
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo USUAL da localidade
CM_GI

Análise da Ligação Bola-círculo da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 55,56% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 0%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,5556 9
,52705
,17568
pos_ Bola_Círculo
,0000 9
,00000
,00000
Tabela 10.4.2.432. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 5 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição da existência da ligação em 5 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,063).
pre_ Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Bola_Círculo
Não relação Relação
4
5

0
0
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pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

9
Sig. exacta (bilateral)
,063(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.433. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.2.216. Ligação Bola_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest- localidade CM_GI

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 33,33%.
Media N Desvio típ. Erro típ. da media
pre_AnguloInscrito_Circunferência
,2222 9
,44096
,14699
pos_ AnguloInscrito_Circunferência
,3333 9
,50000
,16667
Tabela 10.4.2.434. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, mais concretamente constata-se que 1 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da existência
da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
5
1

2
1

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

9
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.435. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
CM_GI.

Gráfico 10.4.2.217. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest-localidade CM_GI

780

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

9

,00000

,00000

pre_AnguloCentro_Circunferência

pos_ AnguloCentro_Circunferência ,1111 9
,33333
,11111
Tabela 10.4.2.436. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade CM_GI.

Relativamente à prova de McNemar verifica-se que houve um aumento entre o pretest e o
para o postest do número de ligações entre os conceitos de ângulo ao centro e o conceito de
circunferência, mais concretamente contata-se que 0 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e
passaram a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 1 indivíduos
USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
8
0

Relação

1
0

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N

9
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.437. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
CM_GI.

Gráfico 10.4.2.218. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos USUAL pretest/ postest-localidade CM_GI

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade CM_GI
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência, também de22,22%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3333

9

,50000

,16667

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,2222 9
,44096
,14699
Tabela 10.4.2.438. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade CM_GI.
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No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, contata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 1 indivíduos. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação 3
indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

5
2

Relação

1
1

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

9
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.439. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
CM_GI.

Gráfico 10.4.2.219. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest / postest –localidade CM_GI

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à postest. No
pretest constata-se que 44,44% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 0%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,4444 9
,52705
,17568
pos_ Raio_Círculo
,0000 9
,00000
,00000
Tabela 10.4.2.440. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição entre o
pretest e o postest do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais
concretamente contata-se que 4 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 0 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL,
mas não é estatisticamente significativa (p=0,125).
pre_Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_Raio_Círculo
Não relação Relação
5
4

0
0

pre_Raio_circulo e pos_Raio_circulo
N

9
Sig. exacta (bilateral)
,125(a)
a Usou-se a usado la distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.441. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GI.
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Gráfico 10.4.2.220. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest- localidade CM_GI

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade CM_GI
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre o conceito de
raio e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,1111 9
,33333
,11111
pos_ AnguloCentro_Raio
,1111 9
,33333
,11111
Tabela 10.4.2.442. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve variação no número de ligações
do pretest para o postest, entre os conceitos de Raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que 1
indivíduo apresentava a ligação no pretest e pasou a apresentá-la 1 no postest.
pre_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
7
1

1
0

pre_AnguloCentro_raio e pos_anguloincentro_raio
N

9
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.443. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.2.221. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos USUAL pretest / postest – localidade CM_GI

Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e
a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest

783

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 0%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2222

9

,44096

,14699

pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,0000 9
,00000
,00000
Tabela 10.4.2.444. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
CM_GI.

Constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações do pretest para o postest,
entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o arco e o ângulo. Verifica-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu uma
diminuição em2 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,5).
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
7
2

Relação

0
0

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N

9
,500(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.445. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
CM_GI.

Gráfico 10.4.2.222. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos USUAL pretest/ postest-localidade CM_GI

Análise da ligação Relógio-Ângulo da localidade CM_GI
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que11,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,1111 9
,33333
,11111
pos_ Relógio_Angulo ,2222 9
,44096
,14699
Tabela 10.4.2.446. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
contata-se que 1 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresenta-la 2
indivíduos no postest. Houve o aumento de 1 ligação, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
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pre_Relógio_Angulo
Não relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
6
1

Relação

2
0

pre_Relógio_Angulo e pos_ Relógio_Angulo
N

9
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.447. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.2.223. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade CM_GI

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 33,33%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

9

,00000

,00000

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,3333 9
,50000
,16667
Tabela 10.4.2.448. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verificou-se que no pretest 0 indivíduos apresentavam a ligação
entre os conceitos os conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco
e no pretest passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em
3 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,250).
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
6
0

3
0

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

9
,250(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.449. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade CM_GI.
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Gráfico 10.4.2.224. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GI

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localiadade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de0%.
pre_AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

9

,33333

,11111

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo ,0000 9
,00000
,00000
Tabela 10.4.2.450. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/
postest da localidade CM_GI.

Relativamente à prova de McNemar observa-se uma diminuição entre o pretest e o postest,
do número de ligações entre os conceitos de ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e
ângulo, mais concretamente contata-se que 1 indivíduo apresentava a ligação no pretest e passaram
a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em 7 indivíduos USUAL,
sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,520).
pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
8
1

0
0

pre_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo e pos_ AnguloInscrito_RelaçãoArcoAngulo
N
Sig. exacta (bilateral)

9
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.451. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.2.225. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GI

Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GI
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Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 33,33%.
pre_relacaoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

9

,33333

,11111

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,3333 9
,50000
,16667
Tabela 10.4.2.452. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest
da localidade CM_GI.

Na prova de McNemar verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos
de ângulo e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente contata-se que 1
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,625).
pre_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
5
1

Relação

3
0

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N

9
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.453. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade
CM_GI.

Gráfico 10.4.2.226. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GI

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo USUAL da localidade CM_GI

Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade CM_GI
Constatou-se uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de circunferência e
de bola existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

pre_Circunferência_Bola

,3333 9
,50000
,16667
pos_ Circunferência_Bola ,2222 9
,44096
,14699
Tabela 10.4.2.454. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GI.

Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 2 indivíduos apresentavam a ligação
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Circunferência_Bola e que no postest passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição
da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ Circunferência_Bola
Não relação

pos_ Circunferência_Bola
Não relação
Relação
5
2

Relação

1
1

pre_ Circunferência_Bola e pos_ Circunferência_Bola
N

9
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.455. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.2.227. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest/postest – localidade CM_GI

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL da localidade CM_GI
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade CM_GI
Observou-se que não houve variação do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 22,22% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

pre_Raio_Circunferência

,2222 9
,44096
,14699
pos_ Raio_Circunferência ,2222 9
,44096
,14699
Tabela 10.4.2.456. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não houve alteração do número de
ligações do pretest para o postest, visto que no pretest 1 indivíduos apresentava a ligação entre os
conceitos de raio e o conceito de circunferência e continuou a apresentá-la 1 no postest.
pre_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ Raio_Circunferência
Não relação
Relação
6
1

1
1

pre_ Raio_Circunferência e pos_ Raio_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

9
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.457. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos USUAL, da localidade CM_GI.
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Gráfico 10.4.2.228. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest – localidade CM_GI

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à
postest. No pretest constata-se que 0% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 33,33%.
pre_ Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0000

9

,00000

,00000

pos_Circunferência_Círculo
,3333 9
,50000
,16667
Tabela 10.4.2.458. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GI.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os
conceitos de círculo e o conceito de circunferência, mais concretamente contata-se que 0 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la apenas 3 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_ Circunferência_Círculo
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
6
0

3
0

pre_ Circunferência_Círculo e pos_Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

9
,250(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.459. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GI

Gráfico 10.4.2.229. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade CM_GI

789

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre o conceito de
relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 55,56% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Círculo_Relógio

,5556 9
,52705
,17568
pos_ Círculo_Relógio
,2222 9
,44096
,14699
Tabela 10.4.2.460. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da localidade
CM_GI.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de relógio e de círculo, mais concretamente contata-se que 3 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Esta diminuição não é estatisticamente
significativo (p=0,250).
pre_ Círculo_Relógio
Não relação

pos_ Círculo_Relógio
Não relação Relação
4
3

Relação

0
2

pre_ Círculo_Relógio e pos_ Círculo_Relógio
N

9
Sig. exacta (bilateral)
,250(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.461. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL, da localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.2.230. Ligação Relógio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest – localidade CM_GI

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de Aros
de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_arosbicicleta_Raio

,0000 9
,00000
,00000
pos_arosbicicleta_raio
,1111 9
,33333
,11111
Tabela 10.4.2.462. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GI.

Constata-se que na prova de McNemar ocorreu uma diminuição número de ligações entre os
conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente contata-se que 0 indivíduos
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apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição de 1 ligação, todavia não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_Arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_Arosbicicleta_Raio
Não relação
Relação
8
0

Relação

1
0

pre_Arosbicicleta_Raio e pos_Arosbicicleta_Raio
N

9
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.463. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.2.231. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest / postest - localidade CM_GI

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros de
bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente à postest . No
pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de
33,33%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Arosbicicleta_Angulo

,0000 9
,00000
,00000
pos_Arosbicicleta_Angulo
,3333 9
,50000
,16667
Tabela 10.4.2.464. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, mais concretamente contata-se que 0
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente
significativo (p=0,250).
pre_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação

pos_Arosbicicleta_Angulo
Não relação
Relação
6
0

3
0

pre_Arosbicicleta_Angulo e pos_Arosbicicleta_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

9
,250(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.465. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GI.
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Gráfico 10.4.2.232. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest - localidade CM_GI

Análise da ligação Ângulo –ângulo inscrito da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 22,22%.
pre_AnguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

9

,33333

,11111

pos_ AnguloInscrito_Angulo
,2222 9
,44096
,14699
Tabela 10.4.2.466. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GI.

Na prova de McNemar verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos
de ângulo e o de ângulo inscrito, mais concretamente contata-se que 1indivíduo apresentavam a
ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um aumento da existência da
ligação em 1 indivíduos USUAL, mas que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação
6
1

2
0

pre_AnguloInscrito_Angulo e pos_AnguloInscrito_Angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

9
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.467. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL da localidade
CM_GI.

Gráfico 10.4.2.233. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest - localidade CM_GI

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
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postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 0%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1111

9

,33333

,11111

pos_Angulo_AnguloCentro
,0000 9
,00000
,00000
Tabela 10.4.2.468. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GI.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e o conceito de ângulo ao centro, mais concretamente contata-se que 1 indivíduo
apresentava a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu uma diminuição da
existência da ligação em 1 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
8
1

Relação

0
0

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

9
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.469. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.2.234. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade CM_GI

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 22,22% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Fatiaqueijo_Angulo

,2222 9
,44096
,14699
pos_Fatiaqueijo_Angulo
,1111 9
,33333
,11111
Tabela 10.4.2.470. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de fatia de queijo e o de ângulo, mais concretamente contata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da
existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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pre_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação

pos_ Fatiaqueijo_Angulo
Não relação
Relação
6
2

Relação

1
0

pre_ Fatiaqueijo_Angulo e pos_ Fatiaqueijo_Angulo
N

9
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.471. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.2.235. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade CM_GI

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade CM_GI
Observou-se que não ocorreu variação do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 11,11%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_Angulo

,1111 9
,33333
,11111
pos_Amplitude_Angulo
,1111 9
,33333
,11111
Tabela 10.4.2.472. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GI.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que não se alterou o número de ligações
entre os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente contata-se que 1 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuou a apresentá-la 1 no postest.
pre_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação
Relação
7
1

1
0

pre_Amplitude_angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

9
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.473. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL , da localidade CM_GI.
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Gráfico 10.4.2.236. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade CM_GI

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade CM_GI
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 11,11% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_ Amplitude_Distancia

,1111 9
,33333
,11111
pos_Amplitude_Distancia
,2222 9
,44096
,14699
Tabela 10.4.2.474. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GI

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os
conceitos de amplitude e de distância, mais concretamente contata-se que 0 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ Amplitude_Distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
7

1

0

1

pre_ Amplitude_Distancia e pos_Amplitude_Distancia
N
Sig. exacta (bilateral)

9
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.475. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos USUAL – localidade CM_GI

Gráfico 10.4.2.237. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade CM_GI

Análise da ligação Distância- Medida da localidade CM_GI
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
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No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 22,22%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_Distancia

,3333 9
,50000
,16667
pos_Medida_Distancia ,2222 9
,44096
,14699
Tabela 10.4.2.476. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GI

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de distância e o de medida, mais concretamente contata-se que 1 indivíduo apresentava
a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu uma diminuição de 1 ligação,
mas não é estatisticamente significativo (p=0,519).
pre_ Medida_Distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
6
1

Relação

0
2

pre_ Medida_Distancia e pos_Medida_Distancia
N

9
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.477. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GI.

Gráfico 10.4.2.238. Ligação Distância-Medida dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade CM_GI

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade CM_GI
Observou-se um a diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder
do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 33,33% dos indivíduos
apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 11,11%.
pre_RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3333

9

,50000

,16667

pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta ,1111 9
,33333
,11111
Tabela 10.4.2.478. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL
pretest/ postest da localidade CM_GI

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais
concretamente contata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentála 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, sendo que
não é estatisticamente significativo (p=0,625).
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pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação
Relação

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação

5
3

Relação

1
0

pre_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_ RelaçãoArcoAngulo_Arosbicicleta
N

9
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.479. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos
USUAL , da localidade CM_GI

Gráfico 10.4.2.239. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL pretest/postest - localidade CM_GI

10.4.2.1.10. Análise das ligações da localidade CM_GA
•

Análise das ligações que se pretendiam criar do grupo USUAL da localidade CM_GA

Análise da Ligação Bola-círculo da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest relativamente à ligação entre os conceitos de
bola e de círculo. No pretest constata-se que 36,36% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest
existe uma incidência de 9,09%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Bola_Círculo

,3636 11
,50452
,15212
pos_Bola_Círculo ,0909 11
,30151
,09091
Tabela 10.4.2.480. Número médio de ligações existente na relação Bola- Círculo pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações entre o pretest e o postest, mais concretamente contata-se que 3 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Ocorreu, assim, uma
diminuição da existência da ligação de 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,250).
pre_Bola_Círculo
Não relação
Relação

pos_Bola_Círculo
Não relação Relação
7
3

0
1

pre_Bola_Círculo e pos_Bola_Círculo
N

11
Sig. exacta (bilateral)
,250(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.481. Prova de McNemar ligação Bola_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GA.
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Gráfico 10.4.2.240. Ligação Bola_Círculo indivíduos USUAL pretest/postest –localidade CM_GA

Análise da Ligação Circunferência-ângulo inscrito da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
circunferência e de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente
ao postest. No pretest constata-se que 9,09% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 18,18%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,0909

11

,30151

,09091

pre_AnguloInscrito_Circunferência

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
,1818 11
,40452
,12197
Tabela 10.4.2.482. Número médio de ligações existente na relação ÂnguloInscrito_Circunferência pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, mais concretamente contata-se que 0 indivíduos apresentavam a
ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu, assim, um aumento da existência
da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação

pos_ AnguloInscrito_Circunferência
Não relação
Relação
9
0

1
1

pre_ AnguloInscrito_Circunferência e pos_ AnguloInscrito_Circunferência
N
Sig. exacta (bilateral)

11
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.483. Prova de McNemar da relação angulo inscrito_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
CM_GA.

Gráfico 10.4.2.241. Ligação ângulo Inscrito_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest -localidade CM_GA

Análise da Ligação Circunferência –ângulo centro da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
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comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,27% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 9,09%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2727

11

,46710

,14084

pre_AnguloCentro_Circunferência

pos_ AnguloCentro_Circunferência ,0909 11
,30151
,09091
Tabela 10.4.2.484. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ circunferência pretest/ postest da localidade CM_GA.

Relativamente à prova de McNemar verifica-se que houve uma diminuição do pretest para o
postest do número de ligações entre o conceito de ângulo ao centro e o conceito de circunferência,
mais concretamente constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL,
mas não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_AnguloCentro_Circunferência
Não relação

pos_ AnguloCentro_Circunferência
Não relação
Relação
7
3

Relação

1
0

pre_ AnguloCentro_Circunferência e pos_ AnguloCentro_Circunferência
N

11
,625(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.485. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ circunferência pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
CM_GA.

Gráfico 10.4.2.242. Ligação ângulo ao centro_Circunferência indivíduos USUAL pretest/ postest -localidade CM_GA

Análise da Ligação ângulo Centro-Ângulo Inscrito da localidade CM_GA
Observou-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações existentes entre os
conceitos de ângulo inscrito e o conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 45,45% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência, também de 18,18%.
pre_AnguloInscrito_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,4545

11

,52223

,15746

pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro ,1818 11
,40452
,12197
Tabela 10.4.2.486. Número médio de ligações existente na relação ângulo centro_ ângulo inscrito pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest entre os conceitos de ângulo ao centro e de ângulo inscrito. De
um modo mais pormenorizado, constata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e no
postest passaram a apresentá-la 0 indivíduos. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação 3
indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,250).
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pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação
Relação

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro
Não relação

6
3

Relação

0
2

pre_AnguloInscrito_AnguloCentro e pos_ AnguloInscrito_AnguloCentro
N

11
,250(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.487. Prova de McNemar da relação angulo ao centro_ ângulo inscrito pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade
CM_GA.

Gráfico 10.4.2.243. Ligação ângulo ao centro_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest / postest- localidade CM_GA

Análise da Ligação Raio-Círculo da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest. No
pretest constata-se que 27,27% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência
de 0%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Círculo

,2727 11
,46710
,14084
pos_ Raio_Círculo
,0000 11
,00000
,00000
Tabela 10.4.2.488. Número médio de ligações existente na relação Raio_ Círculo pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição entre o
pretest e o postest do número de ligações entre os conceitos de raio e o conceito de círculo, mais
concretamente contata-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 0 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação 7 indivíduos USUAL,
todavia não é uma diminuição estatisticamente significativa (p=0,250).
pre_Raio_Círculo
Não relação
Relação

pos_ Raio_Círculo
Não relação Relação
8
3

0
0

pre_ Raio_Círculo e pos_ Raio_Círculo
N

11
Sig. exacta (bilateral)
,250(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.489. Prova de McNemar da ligação Raio_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GA.
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Gráfico 10.4.2.244. Ligação ângulo ao Raio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest –localidade CM_GA

Análise da Ligação Raio-Ângulo ao centro da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de raio e o
conceito de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 9,09% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 27,27%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_AnguloCentro_Raio

,0909 11
,30151
,09091
pos_ AnguloCentro_Raio
,2727 11
,46710
,14084
Tabela 10.4.2.490. Número médio de ligações existente na relação Raio_Ângulo Centro pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de raio e de ângulo ao centro. Verifica-se que 1
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um
aumento em 2 indivíduos USUAL, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,625).
pre_AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_Raio
Não relação
Relação
7
1

3
0

pre_ AnguloCentro_Raio e pos_ AnguloCentro_Raio
N

11
Sig. exacta (bilateral)
,625(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.491. Prova de McNemar da ligação Raio_ângulo ao centro pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.2.245. Ligação ângulo ao Raio_ângulo ao centro indivíduos USUAL pretest / postest -localidade CM_GA

Análise da Ligação Relógio-Relação entre arco e ângulo da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre o conceito de relógio e
a relação estabelecida entre o arco e o ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,27% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 18,18%.
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Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2727

11

,46710

,14084

pre_Relógio_RelaçãoArcoAngulo

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
,1818 11
,40452
,12197
Tabela 10.4.2.492. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Relação entre arco e ângulo pretest/ postest da localidade
CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest, entre os conceitos de relógio e relação estabelecida entre o
arco e o ângulo. Verifica-se que 3 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a
apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um aumento em 8 indivíduos USUAL, todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,291).
pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação

pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
6
3

Relação

2
0

pre_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo e pos_ Relógio_RelaçãoArcoAngulo
N

11
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.493. Prova de McNemar da ligação Relógio_relaçãoArcoÂngulo pretest/postest dos indivíduos USUAL na localidade
CM_GA.

Gráfico 10.4.2.246. Ligação Relógio_Relação entre o Arco e o ângulo indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade CM_GA

Análise da ligação Relógio-Ângulo da localidade CM_GA
Observou-se que ocorreu um aumento do número de ligações existentes entre o conceito de
relógio e o conceito de ângulo, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 18,18% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de27,27%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Relógio_Angulo

,1818 11
,40452
,12197
pos_ Relógio_Angulo ,2727 11
,46710
,14084
Tabela 10.4.2.494. Número médio de ligações existente na relação Relógio_Ângulo pretest/ postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que aumentou o número de ligações do
pretest para o postest entre os conceitos de relógio e de ângulo. De um modo mais pormenorizado,
contata-se que2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresenta-la 3 indivíduos
no postest. Houve o aumento de 1 ligações, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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pre_Relógio_Angulo
Não relação

pos_ Relógio_Angulo
Não relação Relação
6
2

Relação

3
0

pre_Relógio_Angulo e pos_ Relógio_Angulo
N

11
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.495. Prova de McNemar da ligação Relógio_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.2.247. Ligação Relógio_Ângulo indivíduos USUAL pretest / postest - localidade CM_GA

Análise da Ligação Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do
pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,27% dos indivíduos apresenta a
ligação e no postest existe uma incidência de 36,36%.
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2727

11

,46710

,14084

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
,3636 11
,50452
,15212
Tabela 10.4.2.496. Número médio de ligações existente na ligação ângulo ao centro_ Relação ângulo Arco dos indivíduos pretest/
postest da localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de
ligações do pretest para o postest. Verificou-se que no pretest 2 indivíduos apresentavam a ligação
entre os conceitos os conceitos de ângulo ao centro e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco
e no pretest passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um aumento da existência da ligação em
1 indivíduo USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,281).
pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_ AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo
Não relação
Relação
5
2

3
1

pre_AnguloCentro_RelaçãoArcoAngulo e pos_AnguloCentro_Relaçaoarcoangulo
N
Sig. exacta (bilateral)

11
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.497. Prova de McNemar da ligação ângulo ao centro_ relação arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade CM_GA.
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Gráfico 10.4.2.248. Ligação ângulo ao centro_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest – localidade CM_GA

Análise da Ligação Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de ângulo
inscrito e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e
no postest existe uma incidência de 18,18%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,0000

11

,00000

,00000

pre_AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo

pos_Anguloinscrito_relaçaoarcoangulo
,1818 11
,40452
,12197
Tabela 10.4.2.498. Número médio de ligações existente na ligação ângulo inscrito_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/
postest da localidade CM_GA.

Relativamente à prova de McNemar observa-se um aumento do número de ligações do
pretest para o postest. Verificou-se que aumentou o número de ligações entre os conceitos de
ângulo inscrito e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 0
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 2 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=0,520).
pre_AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo
Não relação
Relação

pos_Anguloinscrito_relaçaoarcoangulo
Não relação
Relação
9
0

2
0

pre_AnguloInscrito_relacaoArcoAngulo e pos_Anguloinscrito_relaçaoarcoangulo
N
Sig. exacta (bilateral)

11
,500(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.499. Prova de McNemar da ligação ângulo inscrito_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na
localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.2.249. Ligação ângulo inscrito_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade CM_GA

804

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Análise da Ligação Ângulo -Relação entre ângulo e arco da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,27% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 18,18%.
pre_relacaoArcoAngulo_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

,2727

11

,46710

,14084

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
,1818 11
,40452
,12197
Tabela 10.4.2.500. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ Relação ângulo Arco dos indivíduos USUAL pretest/ postest
da localidade CM_GA.

Na prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre os conceitos de
ângulo e a relação estabelecida entre arco e ângulo, mais concretamente constata-se que 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, sendo que não é estatisticamente
significativo (p=1,000).
pre_relacaoArcoAngulo_Angulo
Não relação

pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
Não relação
Relação
6
3

Relação

2
0

pre_relacaoArcoAngulo_Angulo e pos_RelaçãoArcoAngulo_Angulo
N

11
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.501. Prova de McNemar da ligação ângulo_ relação Arco Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade
CM_GA.

Gráfico 10.4.2.250. Ligação ângulo_Relação Arco e ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest –localidade CM_GA

•

Análise das ligações que se pretendiam Eliminar do grupo USUAL da localidade CM_GA

Análise da ligação Circunferência-Bola da localidade CM_GA
Após a análise das redes Pathfinder do total de indivíduos sujeitos à metodologia USUAL
constatou-se um aumento do número de ligações entre os conceitos de circunferência e de bola
existentes no pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 36,36% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 45,45%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

pre_Circunferencia_Bola

,3636 11
,50452
,15212
pos_Circunferencia_Bola ,4545 11
,52223
,15746
Tabela 10.4.2.502. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência_ Bola dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GA.
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Após a realização da prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações do pretest para o postest. Verifica-se que no pretest 3 indivíduos apresentavam a ligação
Circunferência_Bola e que passaram a apresentá-la 4 no postest. Ocorreu um aumento da existência
da ligação em 1 indivíduos USUAL, sendo que não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_Circunferencia_Bola
Não relação

pos_Circunferencia_Bola
Não relação
Relação
3
3

Relação

4
1

pre_Circunferencia_Bola e pos_Circunferencia_Bola
N

11
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.503. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Bola pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.2.251. Ligação ângulo ao Circunferência_Bola indivíduos USUAL pretest/ postest -localidade CM_GA

• Análise das ligações que se pretendiam Manter/reforçar do grupo USUAL da localidade CM_GA
Análise da ligação Circunferência-Raio da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de raio, nas redes associativas Pathfinder, do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 45,45% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 30,51%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Raio_Circunferencia

,4545 11
,52223
,15746
pos_Raio_Circunferência
,0909 11
,30151
,09091
Tabela 10.4.2.504. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se, também, que ocorreu uma diminuição
do número de ligações do pretest para o postest, visto que no pretest 4 indivíduos apresentam a
ligação entre os conceitos de raio e o conceito de circunferência e passaram a apresentá-la 0 no
postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, mas não é
estatisticamente significativo (p=0,89).

pre_Raio_Circunferencia
Não relação
Relação
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pos_Raio_Circunferência
Não relação
Relação
6

0

4

1
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pre_Raio_Circunferencia e pos_Raio_Circunferência
N

11

Sig. exacta (bilateral)

,125(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.505. Prova de McNemar da ligação Raio_Circunferência pretest/postest dos de indivíduos USUAL, da localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.2.252. Ligação ângulo ao Raio_Circunferência indivíduos USUAL pretest / postest – localidade CM_GA

Análise da ligação Circunferência-Círculo da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações existentes entre os conceitos de
circunferência e de círculo, nas redes associativas Pathfinder, da pretest comparativamente à
postest. No pretest constata-se que 18,18% desses indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 27,27%.
pre_Circunferência_Círculo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1818

11

,40452

,12197

pos_Circunferência_Círculo
,2727 11
,46710
,14084
Tabela 10.4.2.506. Número médio de ligações existente na ligação Circunferência- Círculo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GA.

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre
os conceitos de círculo e o conceito de circunferência, mais concretamente constata-se que 2
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passaram a apresentá-la 3 no postest. Ocorreu um
aumento da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=1,000).
pre_circunferencia_circulo
Não relação
Relação

pos_Circunferência_Círculo
Não relação
Relação
6
2

3
0

pre_circunferencia_circulo e pos_Circunferência_Círculo
N
Sig. exacta (bilateral)

11
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.507. Prova de McNemar da ligação Circunferência_Círculo pretest/postest dos indivíduos USUAL, na localidade CM_GA

Gráfico 10.4.2.253. Ligação Circunferência_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest- localidade CM_GA
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Análise da Ligação Relógio-Círculo da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre o conceito de
relógio e o conceito de círculo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 54,55% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 0%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Circulo_relógio

,5455 11
,52223
,15746
pos_Circulo_relógio
,0000 11
,00000
,00000
Tabela 10.4.2.508. Número médio de ligações existente na ligação Círculo- Relógio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da localidade
CM_GA.

Constata-se que ocorreu uma diminuição do número de ligações entre os conceitos de
relógio e de círculo, mais concretamente constata-se que 6 indivíduos apresentavam a ligação no
pretest e passaram a apresentá-la 0 no postest. Esta diminuição é estatisticamente significativa
(p=0,031).
pre_Circulo_relógio
Não relação
Relação

pos_Circulo_relogio
Não relação Relação
5

0

6

0

pre_Circulo_relógio e pos_Circulo_relogio
N

11
Sig. exacta (bilateral)
,031(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.509. Prova de McNemar da ligação Relógio_Círculo pretest/postest do total de indivíduos USUAL, da localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.2.254. Ligação Relógio_Círculo indivíduos USUAL pretest / postest -localidade CM_GA

Análise da Ligação Aros de bicicleta_Raio da localidade CM_GA
Observou-se não houve variação do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
Aros de bicicleta e o raio, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 18,18% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 18,18%.
Media
pre_arosbicicleta_Raio

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1818 11
,40452
,12197
pos_arosbicicleta_raio
,1818 11
,40452
,12197
Tabela 10.4.2.510. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta_Raio dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GA.
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Constata-se que na prova de McNemar não ocorreu alteração número de ligações entre os
conceitos de aros de bicicleta e o conceito de raio, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 2 no postest.
pre_arosbicicleta_Raio
Não relação

pos_arosbicicleta_raio
Não relação Relação
7
2

Relação

2
0

pre_arosbicicleta_Raio e pos_arosbicicleta_raio
N

11
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.511. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta_Raio pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.2.255. Ligação Aros de bicicleta_Raio total indivíduos USUAL pretest / postest –localidade CM_GA

Análise da ligação aros de bicicleta-ângulo da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de aros
de bicicleta e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente à postest .
No pretest constata-se que 45,45% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 36,36%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_arosbicicleta_angulo

,4545 11
,52223
,15746
pos_arosbicicleta_angulo
,3636 11
,50452
,15212
Tabela 10.4.2.512. Número médio de ligações existente na ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações entre os conceitos de aros de bicicleta e o de ângulo, mais concretamente constata-se
que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu
uma diminuição da existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas que não é estatisticamente
significativo (p=1,000).
pre_arosbicicleta_angulo
Não relação
Relação

pos_arosbicicleta_angulo
Não relação
Relação
5
2

1
3

pre_arosbicicleta_angulo e pos_arosbicicleta_angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

11
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.513. Prova de McNemar da ligação aros de bicicleta-ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GA.
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Gráfico 10.4.2.256. Ligação aros de bicicleta-ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest

Análise da ligação Ângulo –ângulo da localidade CM_GA
Observou-se que não houve alteração do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo inscrito, nas redes associativas Pathfinder do pretest
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 27,27% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 27,27%.
pre_anguloInscrito_Angulo

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,2727

11

,46710

,14084

pos_anguloinscrito_angulo
,2727 11
,46710
,14084
Tabela 10.4.2.514. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GA.

Na prova de McNemar verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo inscrito, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 2 no postest.
pre_anguloInscrito_Angulo
Não relação
Relação

pos_anguloinscrito_angulo
Não relação
Relação
6
2

2
1

pre_anguloInscrito_Angulo e pos_anguloinscrito_angulo
N
Sig. exacta (bilateral)

11
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.515. Prova de McNemar da ligação ângulo_ Ângulo inscrito pretest/postest do total de indivíduos USUAL da localidade
CM_GA.

Gráfico 10.4.2.257. Ligação ângulo_ângulo inscrito dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade CM_GA

Análise da ligação Ângulo –ângulo ao centro da localidade CM_GA
Observou-se que não ocorreu alteração do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de ângulo e o de ângulo ao centro, nas redes associativas Pathfinder do pretest

810

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
comparativamente ao postest. No pretest constata-se que36,36% dos indivíduos apresenta a ligação
e no postest existe uma incidência de 36,36%.
pre_Angulo_AnguloCentro

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,3636

11

,50452

,15212

pos_Angulo_AnguloCentro
,3636 11
,50452
,15212
Tabela 10.4.2.516. Número médio de ligações existente na ligação ângulo_ ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GA.

Na prova de McNemar verificou-se que não se alterou o número de ligações entre os
conceitos de ângulo e o conceito de ângulo ao centro, mais concretamente constata-se que 3
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a apresentá-la 3 no postest.
pre_Angulo_AnguloCentro
Não relação

pos_Angulo_AnguloCentro
Não relação
Relação
4
3

Relação

3
1

pre_Angulo_AnguloCentro e pos_Angulo_AnguloCentro
N

11
1,000(a)

Sig. exacta (bilateral)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.517. Prova de McNemar da ligação ângulo_ ÂnguloCentro pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.2.258. Ligação ângulo-ângulocentro dos indivíduos USUAL pretest / postest da localidade CM_GA

Análise da ligação Fatia de queijo –ângulo da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
fatia de queijo e o de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 27,27% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe
uma incidência de 18,18%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_fatiaqueijo_angulo

,2727 11
,46710
,14084
pos_fatiaqueijo_angulo
,1818 11
,40452
,12197
Tabela 10.4.2.518. Número médio de ligações existente na ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/postest da
localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de fatia de queijo e o de ângulo, mais concretamente constata-se que 2 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da
existência da ligação em 1 indivíduo USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
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pre_fatiaqueijo_angulo
Não relação

pos_fatiaqueijo_angulo
Não relação Relação
7
2

Relação

1
1

pre_fatiaqueijo_angulo e pos_fatiaqueijo_angulo
N

11
Sig. exacta (bilateral)
1,000(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.519. Prova de McNemar da ligação Fatiaqueijo_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.2.259. Ligação Fatiaqueijo_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest – localidade CM_GA

Análise da ligação Amplitude-Ângulo da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e de ângulo, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
No pretest constata-se que 45,45% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 18,18%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Amplitude_angulo

,4545 11
,52223
,15746
pos_Amplitude_Angulo
,1818 11
,40452
,12197
Tabela 10.4.2.520. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GA.

No que concerne à prova de McNemar constata-se que diminuiu o número de ligações entre
os conceitos de amplitude e de ângulo, mais concretamente constata-se que 4 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma diminuição da
existência da ligação em 3 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=0,375).
pre_Amplitude_angulo
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Angulo
Não relação Relação
5
4

1
1

pre_Amplitude_angulo e pos_Amplitude_Angulo
N

11
Sig. exacta (bilateral)
,375(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.521. Prova de McNemar da ligação Amplitude_Ângulo pretest/postest dos indivíduos USUAL , da localidade CM_GA.
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Gráfico 10.4.2.260. Ligação Amplitude_Ângulo dos indivíduos USUAL pretest / postest –localidade CM_GA

Análise da ligação Amplitude-Distância da localidade CM_GA
Observou-se um aumento do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
amplitude e o de distância, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao
postest. No pretest constata-se que 0% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 9,09%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_amplitude_distancia

,0000 11
,00000
,00000
pos_Amplitude_Distancia ,0909 11
,30151
,09091
Tabela 10.4.2.522. Número médio de ligações existente na ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GA

Na prova de McNemar constata-se que ocorreu um aumento do número de ligações entre os
conceitos de amplitude e de distância, mais concretamente constata-se que 0 indivíduos
apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu um aumento da
existência da ligação em 1 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo (p=1,000).
pre_amplitude_distancia
Não relação
Relação

pos_Amplitude_Distancia
Não relação
Relação
10
0

1
0

pre_amplitude_distancia e pos_Amplitude_Distancia
N
Sig. exacta (bilateral)

11
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.523. Prova de McNemar da ligação Amplitude-Distância pretest/postest dos indivíduos USUAL – localidade CM_GA

Gráfico 10.4.2.261. Ligação Amplitude-Distância dos indivíduos USUAL pretest / postest –localidade CM_GA

Análise da ligação Distância- Medida da localidade CM_GA
Observou-se uma diminuição do número de ligações estabelecidas entre os conceitos de
distância e o de medida, nas redes associativas Pathfinder do pretest comparativamente ao postest.
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No pretest constata-se que 45,45% dos indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma
incidência de 9,09%.
Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

pre_Medida_distancia

,4545 11
,52223
,15746
pos_Medida_Distancia ,0909 11
,30151
,09091
Tabela 10.4.2.524. Número médio de ligações existente na ligação Distância- Medida dos indivíduos USUAL pretest/ postest da
localidade CM_GA

No que concerne à prova de McNemar constata-se que ocorreu uma diminuição do número
de ligações entre os conceitos de distância e o de medida, mais concretamente constata-se que 5
indivíduos apresentavam a ligação no pretest e passou a apresentá-la 1 no postest. Ocorreu uma
diminuição da existência da ligação em 4 indivíduos USUAL, mas não é estatisticamente significativo
(p=0,219).
pre_Medida_distancia
Não relação

pos_Medida_Distancia
Não relação
Relação
5
5

Relação

1
0

pre_Medida_distancia e pos_Medida_Distancia
N

11
Sig. exacta (bilateral)
,219(a)
a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.525. Prova de McNemar da ligação Distância- Medida pretest/postest dos indivíduos USUAL, da localidade CM_GA.

Gráfico 10.4.2.262. Ligação Distância-Medida dos indivíduos USUAL pretest / postest -localidade CM_GA

Análise da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco da localidade CM_GA
Observou-se que não houve alteração do número de ligações estabelecidas entre os
conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entro o ângulo e o arco, nas redes associativas
Pathfinder do pretest comparativamente ao postest. No pretest constata-se que 18,18% dos
indivíduos apresenta a ligação e no postest existe uma incidência de 18,18%.
pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

,1818

11

,40452

,12197

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
,1818 11
,40452
,12197
Tabela 10.4.2.526. Número médio de ligações existente na ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL
pretest/ postest da localidade CM_GA

No que concerne à prova de McNemar verificou-se que não se alterou o número de ligações
entre os conceitos de Aros de bicicleta e a relação estabelecida entre o ângulo e o arco, mais
concretamente constata-se que 2 indivíduos apresentavam a ligação no pretest e continuaram a
apresentá-la 2 no postest. Ocorreu uma diminuição da existência da ligação em 13 indivíduos USUAL,
sendo que não é estatisticamente significativo (p=0,086).
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pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta
Não relação
Relação

pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
Não relação
Relação
7
2

2
0

pre_relacaoArcoAngulo_Arosbicicleta e pos_RelaçaoArcoAgulo_ArosBicicleta
N
Sig. exacta (bilateral)

11
1,000(a)

a Usou-se a distribuição binomial.
Tabela 10.4.2.527. Prova de McNemar da ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco pretest/postest dos de indivíduos
USUAL , da localidade CM_GA

Gráfico 10.4.2.263. Ligação Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco dos indivíduos USUAL pretest / postest - localidade CM_GA

815

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
Em modo síntese, na tabela que se segue apresentamos o tipo de variação que sofreu cada
ligação, sendo que pode ter aumentado, diminuído ou mantido o número de ligações da rede inicial
no pretest para a rede resultante no postest. Na coluna “Tipo de de ligação” indica a natureza de
cada ligação.
Ligação TNC

Grupo TNC Tipo de ligação

Bola-círculo

Criar

Circunferência-ângulo inscrito

s

Criar

Circunferência –ângulo centro

s

Criar

ângulo Centro-Ângulo Inscrito

Criar

Raio-Círculo

Criar

Raio-Ângulo ao centro

Criar

Relógio_Relação entre arco e ângulo

Criar

Relógio_Ângulo

Criar

Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco

Criar

Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco

Criar

Ângulo -Relação entre ângulo e arco

Criar

Circunferência_Bola

Eliminar

Circunferência-Raio

Manter

Circunferência-Círculo

Manter
Manter

Relógio-Círculo
Aros de bicicleta_Raio
Aros de bicicleta_Angulo
Ângulo –ângulo inscrito
Ângulo –ângulo ao centro
Fatia de queijo –ângulo
Amplitude-Ângulo
Amplitude-Distância
Distância- Medida
Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco
Legenda: s - estatisticamente significativo

Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter

Aumentou
Não alterou
Diminuiu

Tabela10.4.2.528.: Alterações nas ligações do grupo TNC ( totais)

Como se pode observar na tabela acima, podemos concluir que houve uma melhoria dos
resultado do grupo TCN, no que diz respeito ao tipo de ação que se pretendia efetuar em cada
ligação. É de realçar o aumento estatisticamente significativo das ligações seguintes: Circunferênciaângulo inscrito¸ Circunferência –ângulo centro. Trata-se de conceitos que são novos para o aluno e
houve uma melhoria significativa na aproximação com a rede de referência.
Nas ligações que se pretendiam criar de novo na estrutura cognitiva do aluno houve na
maioria dos casos um aumento e em alguns foi mesmo estatisticamente significativo. Quanto à
ligação que se pretendia eliminar (ligação Circunferência_ Bola) verificou-se uma diminuição do
número de ligações existente no grupo TCN. Por último no que se refere às ligações do tipo

816

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
“manter”, esse reforço foi, na nossa opinião conseguido, uma vez que na maioria das ligações
ocorreu, também um aumento do número de ligações estabelecidas no grupo TCN.
Efetuando de igual modo, uma análise no grupo USUAL, no que concerne ao número de
ligações estabelecidas entre os conceitos, tal como já referimos anteriormente, podemos afirmar que
o grupo USUAL apresenta uma menor aproximação com a rede de referência, comparativamente ao
grupo TCN. Na tabela que se segue apresentamos em modo síntese a natureza de cada ligação
estabelecida e a variação que sofreu.
Ligação
Bola-círculo

Grupo USUAL Tipo de ligação
s

Criar

Circunferência-ângulo inscrito

Criar

Circunferência –ângulo centro

Criar

ângulo Centro-Ângulo Inscrito

Criar

Raio-Círculo

Criar

Raio-Ângulo ao centro

Criar

Relógio_Relação entre arco e ângulo

Criar

Relógio_Ângulo

Criar

Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco

Criar

Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco

Criar

Ângulo -Relação entre ângulo e arco

Criar

Circunferência_Bola

Eliminar

Circunferência-Raio

Manter

Circunferência-Círculo

Manter
Manter

Relógio-Círculo
Aros de bicicleta_Raio
Aros de bicicleta_Angulo
Ângulo –ângulo inscrito
Ângulo –ângulo ao centro
Fatia de queijo –ângulo
Amplitude-Ângulo
Amplitude-Distância
Distância- Medida
Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco
Legenda: s - estatisticamente significativo

Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter
Manter

Aumentou
Não alterou
Diminuiu

Tabela10.4.2.529: Alterações nasligações do grupo USUAL ( totais)

Com base na tabela anterior, podemos concluir que embora haja em algumas ligações um
aumento do número de ligações no grupo USUAL, existe na maioria uma diminuição estatisticamente
significativa em ligações do Tipo “Criar”e consequentemente um afastamento da estrutura da rede
de referência. É de realçar uma diminuição estatisticamente significativa da ligação Bola - Círculo do
tipo “Criar”, ou seja, que aumentasse a sua presença nas estruturas cognitivas dos alunos.
Quanto à ligação do tipo “eliminar” (ligação Circunferência _Bola) verificou-se um aumento do
número de ligações existente no grupo USUAL.
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Por último, no que se refere às ligações do tipo “Manter” na maioria das ligações ocorreu
uma diminuição do número de ligações neste grupo USUAL.
Apresentemos ainda um quadro síntese da variação das ligações por localidades.
TNC- localidades
Bola-círculo
Circunferência-ângulo inscrito
Circunferência –ângulo centro
ângulo Centro-Ângulo Inscrito
Raio-Círculo
Raio-Ângulo ao centro
Relógio_Relação entre arco e ângulo
Relógio_Ângulo
Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco
Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco
Ângulo -Relação entre ângulo e arco
Circunferência_Bola
Circunferência-Raio
Circunferência-Círculo
Relógio-Círculo
Aros de bicicleta_Raio
Aros de bicicleta_Angulo
Ângulo –ângulo inscrito
Ângulo –ângulo ao centro
Fatia de queijo –ângulo
Amplitude-Ângulo
Amplitude-Distância
Distância- Medida
Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco
Legenda: s - estatisticamente significativo

AC AR S VB ELV POM_B POM_C POC CM_GN CM_GI CM_GA
S
S

S

S

S
s

S

Aumentou
Não alterou
Diminuiu

Tabela10.4.2.530: Alterações nas ligações do grupo TNC , por localidade
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USUAL- localidades
Bola-círculo
Circunferência-ângulo inscrito
Circunferência –ângulo centro
ângulo Centro-Ângulo Inscrito
Raio-Círculo
Raio-Ângulo ao centro
Relógio_Relação entre arco e ângulo
Relógio_Ângulo
Ângulo ao centro-Relação entre ângulo e arco
Ângulo inscrito-Relação entre ângulo e arco
Ângulo -Relação entre ângulo e arco
Circunferência_Bola
Circunferência-Raio
Circunferência-Círculo
Relógio-Círculo
Aros de bicicleta_Raio
Aros de bicicleta_Angulo
Ângulo –ângulo inscrito
Ângulo –ângulo ao centro
Fatia de queijo –ângulo
Amplitude-Ângulo
Amplitude-Distância
Distância- Medida
Aros de bicicleta-Relação entre ângulo e o arco
Legenda: s - estatisticamente significativo

AC

AR

S

VB ELV POM_USUAL POC CM_GN CM_GI CM_GA

s

s

s
Aumentou
Não alterou
Diminuiu

Tabela10.4.2.531: Alterações nas ligações do grupo USUAL, por localidade

819

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
10.5. Análise dos Resultados das provas escolares
10.5.1. Análise do resultado das provas escolares do total de indivíduos.
Os alunos foram sujeitos as dois testes escritos de conhecimentos, um antes e outro após a
implementação das unidades didáticas que denominámos prova diagnóstico e prova final,
respetivamente.
Com a realização dos testes pretendemos investigar a assimilação e o domínio dos conceitos
envolvidos. Realizamos quatros comparações:
(1)
(2)
(3)
(4)

resultados da prova diagnóstico entre o grupo USUAL e o grupo TNC;
resultados da prova final entre o grupo USUAL e o grupo TNC;
resultados da prova diagnóstico e prova final no grupo TNC;
resultados da diagnóstico e prova final no grupo USUAL

Na abordagem (1) pretende-se comparar o nível dos grupos, sendo que esta prova mostra o
domínio dos conhecimentos de cada um dos grupos, sobretudo no que diz respeito a pré-requisitos.
Relativamente ao ponto (2) nesta prova testa-se a aplicação dos conhecimentos pelos dois grupos,
após a implementação das unidades didáticas. No que concerne aos pontos (3) e (4) mostra-se se
ocorreu ou não aprendizagem nos grupos experimental e de controlo.
A prova a aplicar em alguns casos é do tipo paramétrico e em outros do tipo não paramétrico,
em função das condições exigidas para cada prova. Tal como é sabido, para se aplicar uma prova
paramétrica é necessário o cumprimento das condições de aleatoriedade, de normalidade e de
igualdade de variâncias, para testar iremos recorrer ao teste de Sequências, Kolmogorov- Smirnov e
ao teste de Levene, respetivamente. Dependendo dos resultados decide-se o tipo de análise a
efetuar.

• Prova diagnóstico do total de indivíduos
Com os resultados obtidos para o teste diagnóstico, pelos 342 indivíduos que constituem a nossa
amostra, pretende-se analisar possíveis diferenças deste indicador entre os indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154 indivíduos) e os indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (188 indivíduos).
Veja-se qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
prova_diagnóstico
N

342
Media

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

Z de Kolmogorov-Smirnov

44,6140
22,74447
,090

Positiva

,090

Negativa

-,054

1,663
Sig. asintót. (bilateral)
,008
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.1: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico TNC/USUAL
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prova_diagnóstico
Valor do teste(a)

43,00

Casos < Valor do teste

165

Casos >= Valor do teste

177

Casos em total

342

Número de sequências

140

Z

-3,447
,001

Sig. asintót. (bilateral)
a Mediana
Tabela 10.5.2: Teste de sequências para a prova diagnóstico TNC/USUAL
Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
3,691
1 340 ,056
Tabela 10.5.3: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias prova diagnóstico TNC/USUAL

A variável não segue uma distribuição normal, uma vez que o nível de significância é inferior
a 5% (0,008 < 0,05), isto significa que os dados são diferentes de uma distribuição normal. No que
concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,001, o que significa que
os dados diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que não se pode considerar uma
amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste
de Levene é superior a 0,05 (p=0,056), pelo que se pode afirmar que os grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Mann-Whitney, para
amostras independentes. Procedeu-se, então, a uma comparação dos resultados obtidos na prova
diagnóstico e constatou-se que, o grupo USUAL apresenta valores superiores comparativamente ao
grupo TNC, sendo a diferença estatisticamente significativo (p=0,001).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

188
,00
93,00 40,8085 21,20427
prova_diagnóstico_USUAL 154
,00
93,00 49,2597 23,74670
Tabela 10.5.4: Estadísticos descritivos prova diagnostico total de indivíduos
TNC_USUAL
USUAL

prova_diagnóstico

TNC
Total

Média das ordens

Soma das ordens

154

N

191,82

29540,50

188
342

154,85

29112,50

prova_diagnóstico
U de Mann-Whitney

11346,500

W de Wilcoxon

29112,500

Z

-3,443
Sig. asintót. (bilateral)
,001
a Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.5.5: Prova de Mann-Whitney total de indivíduos prova diagnóstico.
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Gráfico 10.5.1. Prova diagnóstico total de indivíduos

•

Prova final do total de indivíduos
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar.
prova_final
N

342
Media

60,6930

Parâmetros normais (a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

19,00878
,054

Positiva

,032

Negativa

-,054

Z de Kolmogorov-Smirnov

,994
Sig. asintót. (bilateral)
,277
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.6: Teste de Kolmogorov-Smirnov na prova final TNC/USUAL
prova_final
Valor do teste(a)
Casos < Valor do teste
Casos >= Valor do teste
Casos em total
Número de sequências
Z

62,00
162
180
342
142
-3,207
,001

Sig. asintót. (bilateral)
a Mediana
Tabela 10.5.7: Teste de sequências na prova final TNC/USUAL
Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
,621
1 340 ,431
Tabela 10.5.8: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na prova final TNC/USUAL

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e os de uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,277 < 0,05), isto significa que os dados não são diferentes de uma

822

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,001, o que significa que os dados diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que não
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,431), pelo que se pode afirmar que os
grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Mann-Whitney, para
amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de
complexidade, pelos 342 indivíduos no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (154 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (188 indivíduos) e esta diferença é estatisticamente
significativa (p=0,000).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_final_ TNC

188
,00
100,00 66,7713 17,97758
prova_final_USUAL 154
,00
95,00 53,2727 17,59243
Tabela 10.5.9: Estadísticos descritivos da prova fina total de indivíduos

prova_final

TNC_USUAL
USUAL
TNC
Total

Média das ordens

Soma das ordens

154

N

132,43

20394,50

188
342

203,50

38258,50

prova_final
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon

8459,500
20394,500

Z

-6,620
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a Variável agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.5.10:: Prova Final do total de indivíduos USUAL/ TNC

Gráfico 10.5.2:Prova final total de indivíduos
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• Comparação da prova final com a prova diagnóstico de todos os indivíduos sujeitos à
implementação da unidade didática TNC
O tipo de teste mais adequado que se deve aplicar (paramétrico ou não paramétrico).

provas
N

376
Media

53,7899

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

23,54448
,067

Positiva

,067

Negativa

-,066

Z de Kolmogorov-Smirnov

1,293
Sig. asintót. (bilateral)
,070
a A distribuição de contraste é a Normal.
b. Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.11:: Teste de Kolmogorov-Smirnov das provas escolares TNC
provas
Valor de prova(a)
Casos < Valor de prova
Casos >= Valor de prova

54,00
177
199

Total de casos

376

Número de sequências

121

Z

-6,981
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a Mediana
Tabela 10.5.12: Teste de sequências TNC das provas escolares TNC
Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
5,883
1 374 ,016
Tabela 10.5.13: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias das provas escolares TNC

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativos entre os dados e os de uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,070> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,000, o que significa que os dados diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se
pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de
significância do teste de Levene é inferior a 0,05 (p=0,16), pelo que se pode afirmar que os grupos
tem variâncias diferentes.
Uma vez que se não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de
Wilcoxon, para amostras relacionadas.
Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (188
indivíduos) entre a prova diagnóstico e a prova final. Verifica-se que a os resultados da prova final
são superiores aos da prova diagnóstico, sendo estatisticamente significativo (p=0,000).
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N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico

188
,00
93,00 40,8085 21,20427
prova_final
188
,00
100,00 66,7713 17,97758
Tabela 10.5.14: Estadísticos descritivos das provas escolares total grupo TNC

N
prova_final –
prova_diagnóstico

Média das ordens

Soma das ordens

Ordens negativas

21(a)

45,43

954,00

Ordens positivas

165(b)

99,62

16437,00

Empates

2(c)
Total
188
a prova_final < prova_diagnóstico
b prova_final > prova_diagnóstico
c prova_final = prova_diagnóstico
prova_final - prova_diagnóstico
Z

-10,530(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a Baseado nas ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.5.15: Teste de Wilcoxon das provas escolares grupo TNC

Gráfico 10.5.3: Provas escolares total de grupo TNC

• Comparação da prova final com a prova diagnóstico de todos os indivíduos sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL
O tipo de teste mais adequado que se deve aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Provas
308
Media
51,2662
Parâmetros normais(a,b)
Desvio típico 20,95988
Diferenças mais extremas Absoluta
,060
Positiva
,032
Negativa
-,060
Z de Kolmogorov-Smirnov
1,055
Sig. asintót. (bilateral)
,216
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.16: Teste de Kolmogorov-Smirnov provas escolares grupo USUAL
N
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Provas
Valor de prova(a)
53,50
Casos < Valor de prova
154
Casos >= Valor de prova
154
Casos en total
308
Número de sequências
120
Z
-3,995
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a Mediana
Tabela 10.5.17: Teste de sequências provas escolares grupo USUAL
Estadístico de Levene gl1 gl2
Sig.
21,680
1 306 ,000
Tabela 10.5.18: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias provas escolares grupo USUAL

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,216> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,000, o que significa que os dados diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se
pode considerar uma amostra não aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é inferior a 0,05 (p=0,000), pelo que se pode afirmar que os
grupos tem variâncias iguais.
Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica a utilização do teste não paramétrico de Wilcoxon, para
amostras relacionadas.
Tendo em conta os resultados obtidos procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao
grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (154
indivíduos) entre a prova diagnóstico e a prova final. Contata-se que os resultados da prova final são
superiores, comparativamente à prova diagnóstico, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,052).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico

154
,00
93,00 49,2597 23,74670
prova_final
154
,00
95,00 53,2727 17,59243
Tabela 10.5.19: Estadísticos descritivos provas escolares grupo USUAL
N
prova_final –
prova_diagnóstico

Ordens negativas
Ordens positivas

Média das ordens

Soma das ordens

69(a)

70,89

4891,50

85(b)

82,86

7043,50

Empates
Total
a
b
c
Z

0(c)
154
prova_final < prova_diagnóstico
prova_final > prova_diagnóstico
prova_final = prova_diagnóstico
prova_final - prova_diagnóstico

-1,941(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,052
a Baseado nas ordens negativas.
b Prova de los ordens de Wilcoxon
Tabela 10.5.20: Teste de Wilcoxon provas escolares grupo USUAL
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Gráfico 10.5.4: Provas escolares total de grupo USUAL

Gráfico 10.5.5: Provas escolares total de grupo USUAL /TNC

10.5.2. Análise dos resultados escolares por localidade
10.5.2.1. Análise dos resultados escolares na localidade AC

• Prova diagnóstico na localidade AC
Prova_diagnóstico
N

24
Media

36,7500

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,193

Positiva

,193

Negativa

-,087

13,48832

Z de Kolmogorov-Smirnov

,945
Sig. asintót. (bilateral)
,334
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.21: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade AC
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prova_diagnóstico
Valor do teste(a)

33,00

Casos < Valor do teste

8

Casos >= Valor do teste

16

Casos em total

24

Número de sequências

13

Z

,394
Sig. asintót. (bilateral)
,694
a Mediana
Tabela 10.5.22: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade AC
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
1,421
1 22 ,246
Tabela 10.5.23: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade AC

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é inferior a 5% (0,334> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,694, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,246), pelo que se pode afirmar que os
grupos têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo
paramétrico.
• Prova diagnóstico dos indivíduos da localidade AC
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos na prova diagnóstico pelos 24 indivíduos na
localidade AC. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de indivíduos
que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,158).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

14
20,00
53,00 33,4286 10,95947
prova_diagnóstico_USUAL 10
13,00
67,00 41,4000 15,81982
Tabela 10.5.24: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade AC

prova_diagnóstico

idt_sitios
AC_USUAL
AC_TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

10
14

41,4000
33,4286

15,81982
10,95947

5,00267
2,92904

Prova de
Levene a
igualdade de
varianças

F
prova_diagnóstico

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

1,421

Sig.
,246

Prova T para la igualdade de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ.
da
Diferença

1,462

22

,158

7,97143

5,45144

-3,33416

19,27701

1,375

15,007

,189

7,97143

5,79706

-4,38420

20,32706

Tabela 10.5.25: Prova T Student da prova diagnóstica da localidade AC
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Gráfico 10.5.6: Prova diagnóstico localidade AC

• Prova final de indivíduos da localidade AC
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para prova final, pelos 24 indivíduos da localidade
AC. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (14
indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativa (p=0,796).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_final_TNC

14
38,00
90,00 61,5714 16,89203
prova_final_USUAL 10
28,00
77,00 60,0000 14,31394
Tabela 10.5.26: Estadísticos descritivos da prova final da localidade AC

prova_final

idt_sitios
AC_USUAL
AC_TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. de la media

10
14

60,0000
61,5714

14,31394
16,89203

4,52647
4,51458

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
prova_final

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

Sig.

1,064

,314

Prova T para la igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
Diferença

95% Intervalo de
confiança para a
Diferença
Superior
Inferior

,239

22

,813

-1,57143

6,57826

-15,21390

12,07104

,246

21,252

,808

-1,57143

6,39299

-14,85678

11,71393

Tabela 10.5.27Prova T Student da prova final da localidade AC
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Gráfico 10.5.7: Prova final localidade AC

• Análise dos resultados da prova final e prova diagnóstico dos indivíduos da localidade AC
sujeitos à implementação da unidade didática TNC
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (14 indivíduos) entre a prova diagnóstico e a
prova final, na localidade AC. Verifica-se que os resultados da prova diagnóstico são inferiores aos da
prova final e é estatisticamente significativo (p=0,001).
TNC
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

14
20,00
53,00 33,4286 10,95947
prova_final
14
38,00
90,00 61,5714 16,89203
Tabela 10.5.28: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade AC- grupo TNC

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

33,4286
61,5714

14
14

10,95947
16,89203

2,92904
4,51458

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
Diferença

Media
prova_diagnóstico prova_final

28,14286

Desvio
típ.
23,73526

Erro típ. da
media
6,34352

Superior
-41,84719

Inferior
-14,43853

Tabela 10.5.29. Prova T Student das provas escolares da localidade AC – Grupo TNC
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Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

t
4,436

13

,001
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Gráfico 10.5.8: Provas escolares do grupo TNC da localidade AC

•
Análise da prova diagnóstico e da prova final dos indivíduos da localidade AC sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos) entre a prova diagnóstico e a
prova final, na localidade AC. Verifica-se que os resultados da prova diagnóstico são inferiores aos da
prova final e é estatisticamente significativo (p=0,030).
USUAL
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

prova_diagnóstico

41,4000
60,0000

10
10

15,81982
14,31394

5,00267
4,52647

10
13,00
67,00 41,4000 15,81982
prova_final
10
28,00
77,00 60,0000 14,31394
Tabela 10.5.30: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade AC- grupo USUAL

prova_final

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para
la Diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

Desvio
típ.

Erro típ. de la
media

Superior
Inferior
t
22,85315
7,22680
-34,94816
-2,25184
18,60000
2,574
Tabela 10.5.31. Prova T Student das provas escolares da localidade AC- grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

9

,030

831
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Gráfico 10.5.9: Provas escolares do grupo USUAL da localidade AC

Gráfico 10.5.10: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade AC

10.5.2.2. Análise dos resultados escolares das provas escolares na localidade AR
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
prova_diagnóstico
N

34
Media

40,4412

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,101

Positiva

,101

Negativa

-,078

Z de Kolmogorov-Smirnov

17,63122

,587
Sig. asintót. (bilateral)
,881
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.32: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade AR
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prova_diagnóstico
Valor de prova(a)

40,00

Casos < Valor de prova

14

Casos >= Valor de prova

20

Total e casos

34

Número de sequências

23

Z

1,810
,070

Sig. asintót. (bilateral)
a Mediana
Tabela 10.5.33: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade AR
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
4,156
1 32 ,050
Tabela 10.5.34: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade AR

Constata-se que a variável segue uma distribuição normal, pois o teste de KolmogorovSmirnov analisa se há diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez
que o nível de significância é superior a 5% (0,881< 0,05), isto significa que os dados não são
diferentes de uma distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de
significância da prova de 0,070, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados
aleatórios, pelo que se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias
contata-se que o nível de significância do teste de Levene é igual a 0,05, pelo que se pode afirmar
que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo
paramétrico.
•

Prova diagnóstico da localidade AR

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova diagnóstico pelos 34 indivíduos.
Constatou-se que este a prova diagnóstico apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (16
indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativa (p=1,000).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

16
23,00
60,00 40,2500 12,77758
prova_diagnóstico_USUAL 18
7,00
77,00 40,6111 21,43153
Tabela 10.5.35: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade AR

provas

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

18
16

40,6111
40,2500

Prova de Levene
para a igualdade de
varianças

F
provas

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

Sig.

4,156

,050

Desviación típ.

Erro típ. de la media

21,43153
12,77758

5,05146
3,19440

Prova T para la igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferencia
de medias

Erro típ. da
diferencia

95% Intervalo de
confiança para a
diferencia
Superior
Inferior

,059

32

,954

,36111

6,15155

-12,16918

12,89140

,060

28,203

,952

,36111

5,97674

-11,87771

12,59993

Tabela 10.5.36: Prova TStundet da prova diagnóstica da localidade AR

833

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.5.11: Prova diagnóstico localidade AR

• Prova final dos indivíduos da localidade AR
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova final, pelos 34 indivíduos da
localidade AR. Constatou-se que na prova final apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos
que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (16 indivíduos) e esta diferença é estatisticamente significativo (p=0,000).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_final_TNC

16
49,00
92,00 69,8750 14,47239
prova_final_USUAL 18
26,00
62,00 42,0556 11,25884
Tabela 10.5.37: Estadísticos descritivos da prova final da localidade AR
Prova final
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
16

42,0556
69,8750

11,25884
14,47239

2,65373
3,61810

Prova de Levene
para a igualdade de
varianças

F
provas

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

2,246

Sig.
,144

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. de
la diferencia

6,293

32

,000

-27,81944

4,42049

-36,82369

-18,81520

6,200

28,263

,000

-27,81944

4,48697

-37,00674

-18,63215

Tabela 10.5.38: Prova T Stundet da prova final da localidade AR

834

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.5.12: Prova final localidade AR

•
Análise da prova diagnóstico e da prova final dos indivíduos da localidade AR sujeitos à
implementação da unidade didática TNC
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (16 indivíduos) entre a prova diagnóstico e a
prova final, na localidade AR. Verifica-se que a prova diagnóstico apresenta valores inferiores
comparativamente à prova final e é estatisticamente significativo (p=0,000).
TNC
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

16
23,00
60,00 40,2500 12,77758
prova_final
16
49,00
92,00 69,8750 14,47239
Tabela 10.5.39: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade AR- grupo TNC

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

40,2500
69,8750

16
16

12,77758
14,47239

3,19440
3,61810

Diferencias relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferencia

Media

prova_diagnóstico prova_final

Desvio
típ.

Erro típ. da
media

Superior
Inferior
20,16556
5,04139
-40,37047
-18,87953
29,62500
Tabela 10.5.40. Prova T Student das provas escolares da localidade AR- grupo TNC

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
5,876

15

,000
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Gráfico 10.5.13: Provas escolares do grupo TNC da localidade AR
•

Análise da prova diagnóstica e da prova final dos indivíduos da localidade AR
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos) entre a prova diagnóstico e a
prova final, na localidade AR. Verifica-se que a prova diagnóstico apresenta valores inferiores
comparativamente à prova final, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,983).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico

18

7,00

77,00

40,6111

21,43153

prova_final

18

26,00

62,00

42,0556

11,25884

Tabela 10.5.41: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade AR- grupo USUAL

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desviación típ.

Erro típ. de la media

40,6111
42,0556

18
18

21,43153
11,25884

5,05146
2,65373

Diferencias relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

836

Desvio
típ.

Erro típ. da
media

Superior
Inferior
23,88261
5,62919
-13,32099
10,43210
1,44444
Tabela 10.5.42. Prova T Student das provas escolares da localidade AR- grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desviació med
n típ.
ia
gl

t
,257

17

,801
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Gráfico 10.5.14: Provas escolares do grupo USUAL da localidade AR

Gráfico 10.5.15: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade AR

10.5.2.3. Análise dos resultados escolares da localidade S
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
prova_diagnóstico
N

37
Media

32,6216

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,136

Positiva

,136

Negativa

-,086

14,61421

Z de Kolmogorov-Smirnov

,829
Sig. asintót. (bilateral)
,498
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.43: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade S
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prova_diagnóstico
Valor de prova(a)

30,00

Casos < Valor de prova

18

Casos >= Valor de prova

19

Total e casos

37

Número de sequências

20

Z

,005
Sig. asintót. (bilateral)
,996
a Mediana
Tabela 10.5.44: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade S
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
1,482
1 35 ,232
Tabela 10.5.45: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade S

Contata-se que a variável segue uma distribuição normal, pois o teste de KolmogorovSmirnov analisa se há diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez
que o nível de significância é superior a 5% (0,498> 0,05), isto significa que os dados não são
diferentes de uma distribuição normal.
No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,996, o
que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode
considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de
significância do teste de Levene (p=0,232) é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos
têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Prova diagnóstico do total de indivíduos da localidade S
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova diagnóstico pelos 37 indivíduos na
localidade S. Constatou-se que a prova diagnóstico apresenta valores superiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (19 indivíduos) e é estatisticamente significativo (p=0,117).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

19
7,00
53,00 28,9474 12,61601
prova_diagnóstico_USUAL 18
17,00
70,00 36,5000 15,89765
Tabela 10.5.46: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade S

prova_diagnóstico

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
19

36,5000
28,9474

15,89765
12,61601

3,74711
2,89431

Prova de Levene
para a igualdade
de variâncias

F
prova_diagnóstico

Assumiu-se
varianças
iguais
Não
assumiu-se
varianças
iguais

1,482

Sig.
,232

Prova T para a igualdade das medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ.
da
diferença

1,605

35

,117

7,55263

4,70494

-1,99891

17,10417

1,595

32,433

,120

7,55263

4,73475

-2,08670

17,19196

Tabela 10.5.47: Prova TStundet da prova diagnóstica da localidade S

838

95% Intervalo de
confiança para a
diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.5.16: Prova diagnóstico localidade S

• Prova final dos indivíduos da localidade S
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova final, pelos 34 indivíduos da
localidade S. Constatou-se que a prova final apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (19
indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,001).
S
prova_final_TNC

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

19
41,00
90,00 65,0000 15,34058
prova_final_USUAL 18
26,00
85,00 48,3889 13,52183
Tabela 10.5.48: Estadísticos descritivos da prova final da localidade S

prova_diagnóstico

idt_sitios
AR_USUAL
AR_TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. de la media

18
16

40,6111
40,2500

21,43153
12,77758

5,05146
3,19440

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
prova_final

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

Sig.

2,076

,159

Prova T para la igualdade de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. de
la Diferença

95% Intervalo de
confiança para la
Diferença
Superior
Inferior

3,486

35

,001

-16,61111

4,76462

-26,28381

-6,93842

3,499

34,828

,001

-16,61111

4,74802

-26,25182

-6,97041

Tabela 10.5.49: Prova T Stundet da prova final da localidade S
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Gráfico 10.5.17: Prova final localidade S

•

Prova diagnóstico e prova final dos indivíduos da localidade S sujeitos à implementação da
unidade didática TNC

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (19
indivíduos) e constatou-se que apresenta valores inferiores na prova diagnóstico comparativamente
à prova final na localidade S. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest
comparativamente ao pretest e é estatisticamente significativo (p=0,000).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico

19
7,00
53,00 28,9474 12,61601
prova_final
19
41,00
90,00 65,0000 15,34058
Tabela 10.5.50: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade S- grupo TNC

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

28,9474
65,0000

19
19

12,61601
15,34058

2,89431
3,51937

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para
la Diferença

Media
prova_diagnóstico prova_final

36,05263

Desvio
típ.
18,07845

Erro típ. de la
media
4,14748

Superior
-44,76617

Inferior
-27,33910

Tabela 10.5.51. Prova T Student das provas escolares da localidade S- grupo TNC
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Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

t
8,693

18

,000
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Gráfico 10.5.18: Provas escolares do grupo TNC da localidade S

•

Prova diagnóstico e prova final dos indivíduos da localidade S sujeitos à implementação da
unidade didática USUAL

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade S. Verifica-se que a complexidade das redes é
inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,438).
USUAL
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
17,00
70,00 36,5000 15,89765
prova_final
18
26,00
85,00 48,3889 13,52183
Tabela 10.5.52: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade S- grupo USUAL

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

36,5000
48,3889

18
18

15,89765
13,52183

3,74711
3,18713

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para la
Diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

Desvio
típ.

Erro típ. da
media

Superior
Inferior
t
19,34178
4,55890
-21,50733
-2,27045
11,88889
2,608
Tabela 10.5.53. Prova T Student das provas escolares da localidade S- grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

17

,018
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Gráfico 10.5.19: Provas escolares do grupo USUAL da localidade S

Gráfico 10.5.20: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade S

10.5.2.4 Análise dos resultados escolares na localidade VB
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
prova_diagnóstico
N

33
Media

56,5455

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,193

Positiva

,163

Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov

31,96785

-,193
1,107
,172

Sig. asintót. (bilateral)
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.54: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade VB

842

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos
prova_diagnóstico
Valor de prova(a)

67,00

Casos < Valor de prova

16

Casos >= Valor de prova

17

Total de casos

33

Número de sequências

4

Z

-4,597
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a Mediana
Tabela 10.5.55: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade VB
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
1,350
1 31 ,254
Tabela 10.5.56: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade VB

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,172> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,000, o que significa que os dados diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se
pode considerar uma amostra não aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene superior a 0,05 (p=0,254), pelo que se pode afirmar que os grupos
têm variâncias iguais. Uma vez que não se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo não paramétrico.
•

Prova diagnóstico dos indivíduos da localidade VB

Uma vez que se não verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade
e de igualdade de variâncias, implica, neste caso, a utilização do teste paramétrico de MannWhitney, para amostras independentes. Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova
diagnóstico pelos 33 indivíduos da localidade VB.
Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que
estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente
ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (15
indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,556).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

15
7,00
57,00 24,7333 15,16795
prova_diagnóstico_USUAL 18
60,00
93,00 83,0556
9,85466
Tabela 10.5.57: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade VB

prova_diagnóstico

TNC_USUAL
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma de ordens

18

24,50

441,00

15
33

8,00

120,00

prova_diagnóstico
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z

,000
120,000
-4,898

Sig. asintót. (bilateral)

,000
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,000(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.5.58:Testes de Mann-Whitney da prova diagnóstica da localidade VB
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Gráfico 10.5.21: Prova diagnóstico localidade VB

• Prova final dos indivíduos da localidade VB
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 33
indivíduos da localidade VB no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (15 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo
(p=0,381).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_final_TNC

15
26,00
90,00 49,8000 19,23241
prova_final_USUAL 18
31,00
82,00 51,6111 13,55225
Tabela 10.5.59: Prova T Stundet da prova final da localidade VB

prova_final

TNC_USUAL
USUAL
TNC
Total

N

Média das ordens

Soma de ordens

18

18,22

328,00

15
33

15,53

233,00

prova_final
U de Mann-Whitney

113,000

W de Wilcoxon

233,000

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-,798

,425
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
,442(a)
a Não corrigidos para os empates.
b Variável de agrupada: TNC_USUAL
Tabela 10.5.60: Teste de Mann-Whitney da prova final da localidade VB
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Gráfico 10.5.22: Prova final localidade VB

• Análise da prova diagnóstico e da prova final dos indivíduos da localidade VB sujeitos à
implementação da unidade didática TNC
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (15 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade VB. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente ao
pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,177).
N
prova_diagnóstico
prova_final

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

15

7,00

15

26,00

57,00

24,7333

15,16795

90,00

49,8000

19,23241

Tabela 10.5.61: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade VB- grupo TNC
N
prova_final - prova_diagnóstico

Ordens negativas
Ordens positivas

Média das ordens

Soma de ordens

0(a)

,00

,00

15(b)

8,00

120,00

Empates

0(c)
Total
15
a prova_final < prova_diagnóstico
b prova_final > prova_diagnóstico
c prova_final = prova_diagnóstico
prova_final - prova_diagnóstico
Z

-3,409(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,001
a Baseado em ordens negativas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.5.62. Prova de Wilcoxon das provas escolares da localidade VB- grupo TNC
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Gráfico 10.5.23: Provas escolares do grupo TNC da localidade VB

• Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade VB sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest
Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos) entre a prova diagnóstico e a prova final, na localidade VB. Verifica-se que a prova
diagnóstico apresenta valores superiores à prova final e é estatisticamente significativo (p=0,000).
USUAL
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
60,00
93,00 83,0556
9,85466
prova_final
18
31,00
82,00 51,6111 13,55225
Tabela 10.5.63: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade VB- grupo USUAL
N
prova_final - prova_diagnóstico

Média das ordens

Soma de ordens

Ordens negativas

18(a)

9,50

171,00

Ordens positivas

0(b)

,00

,00

Empates

0(c)
Total
18
a prova_final < prova_diagnóstico
b prova_final > prova_diagnóstico
c prova_final = prova_diagnóstico
prova_final - prova_diagnóstico
Z

-3,724(a)
Sig. asintót. (bilateral)
,000
a Baseado em ordens positivas.
b Prova de ordens de Wilcoxon
Tabela 10.5.64. Prova de Wilcoxon das provas escolares da localidade VB- grupo USUAL
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Gráfico 10.5.24: Provas escolares do grupo USUAL da localidade VB

Gráfico 10.5.25: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade VB

10.5.2.5. Análise dos resultados das provas escolares na localidade ELV
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
prova_diagnóstico
N

42
Media

51,9048

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,087

Positiva

,071

Negativa

-,087

16,18161

Z de Kolmogorov-Smirnov

,563
Sig. asintót. (bilateral)
,909
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.65: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade ELV
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prova_diagnóstico
Valor de prova(a)

50,00

Casos < Valor de prova
Casos >= Valor de prova
Total de casos

16
26
42

Número de sequências

19

Z

-,434
Sig. asintót. (bilateral)
,664
a Mediana
Tabela 10.5.66: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade ELV
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

,875

1

40

,355

Tabela 10.5.67: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade ELV

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,909> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,664, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível
de significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,355), pelo que se pode afirmar que os
grupos têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de
normalidade, aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo
paramétrico.
•

Prova diagnóstico do total de indivíduos da localidade ELV
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 42
indivíduos na prova diagnóstico. Constatou-se que az prova diagnóstico apresenta valores superiores
no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (22
indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da
unidade didática TCN (20 indivíduos) e é estatisticamente significativo (p=0,009).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

20
13,00
67,00 45,2000 13,80541
prova_diagnóstico_USUAL 22
27,00
77,00 58,0000 16,03270
Tabela 10.5.68: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade ELV

prova_diagnóstico

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

22
20

58,0000
45,2000

16,03270
13,80541

3,41818
3,08698

Prova de
Levene para a
igualdade de
varianças

prova_diagnóstico

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

F

Sig.

,875

,355

Prova T para a igualdade de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. de
la
Diferença

2,759

40

,009

12,80000

4,63930

3,42363

22,17637

2,779

39,894

,008

12,80000

4,60581

3,49054

22,10946

Tabela 10.5.69: Prova TStundet da prova diagnóstica da localidade ELV
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Gráfico 10.5.26: Prova diagnóstico localidade ELV

• Prova final do total de indivíduos da localidade ELV
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova final, pelos 42 indivíduos da
localidade ELV. Constatou-se que apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (22 indivíduos), comparativamente ao grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (20 indivíduos) e esta
diferença é estatisticamente significativa (p=0,007).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_final_TNC

20
33,00
97,00 70,0000 15,88114
prova_final_USUAL 22
5,00
85,00 56,2727 15,52320
Tabela 10.5.70: Estadísticos descritivos da prova final da localidade ELV

prova_final

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

22
20

56,2727
70,0000

15,52320
15,88114

3,30956
3,55113

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
prova_final

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

Sig.

,303

,585

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. de
la Diferença

95% Intervalo de
confiança para la
Diferença
Superior
Inferior

2,831

40

,007

-13,72727

4,84885

-23,52716

-3,92739

2,828

39,428

,007

-13,72727

4,85424

-23,54251

-3,91204

Tabela 10.5.71: Prova T Stundet da prova final da localidade ELV
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Gráfico 10.5.27: Prova final localidade ELV

• Análise dos resultados da prova diagnóstico e a prova final dos indivíduos da localidade ELV
sujeitos à implementação da unidade didática TNC
Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (20
indivíduos) entre a prova diagnóstico e a prova final, na localidade ELV. Verifica-se que a prova
diagnóstico apresenta valores inferiores comparativamente à prova final e esta diferença é
estatisticamente significativa (p=0,000).
TNC
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20
13,00
67,00 45,2000 13,80541
prova_final
20
33,00
97,00 70,0000 15,88114
Tabela 10.5.72: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade ELV - grupo TNC
TNC
prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

45,2000
70,0000

20
20

13,80541
15,88114

3,08698
3,55113

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para la
Diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

850

Desvio
típ.

Erro típ. da
media

Superior
Inferior
t
18,07761
4,04228
-33,26058
-16,33942
24,80000
6,135
Tabela 10.5.73. Prova T Student das provas escolares da localidade ELV - grupo TNC

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

19

,000

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.5.28: Provas escolares do grupo TNC da localidade ELV

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade ELV sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (22
indivíduos) entre a prova diagnóstico e a prova final, na localidade ELV. Verifica-se que a prova
diagnóstico apresenta valores superiores comparativamente à prova final, todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,741).
USUAL
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

22
27,00
77,00 58,0000 16,03270
prova_final
22
5,00
85,00 56,2727 15,52320
Tabela 10.5.74: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade ELV - grupo USUAL

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

58,0000
56,2727

22
22

16,03270
15,52320

3,41818
3,30956

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para la
Diferença

prova_diagnóstico prova_final

Media

Desvio
típ.

1,72727

24,15068

Erro típ. de la
media
5,14894

Superior
-8,98054

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

Inferior
12,43508

t
,335

21

,741

Tabela 10.5.75. Prova T Student das provas escolares da localidade ELV - grupo USUAL
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Gráfico 10.5.29: Provas escolares do grupo USUAL da localidade ELV

Gráfico 10.5.30: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade ELV

10.5.2.6. Análise dos resultados das provas escolares na localidade POM_B
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
provas
N

38
Media

49,1842

Parámetros normales(a,b)

Desvio típica

Diferenças más extremas

Absoluta

,093

Positiva

,059

Negativa

-,093

Z de Kolmogorov-Smirnov

22,61052

,575
Sig. asintót. (bilateral)
,895
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.76: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade POM_B
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provas
Valor de prova(a)

51,50

Casos < Valor de prova

19

Casos >= Valor de prova

19

Total de casos

38

Número de sequências

18

Z

-,493
Sig. asintót. (bilateral)
,622
a Mediana
Tabela 10.5.77: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade POM_B
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,000
1 36 ,995
Tabela 10.5.78: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade POM_B

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,895> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,622, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene é
superior a 0,05 (p=0,995), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Prova diagnóstico do total de indivíduos da localidade POM_B
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova diagnóstico pelos 38 indivíduos na
localidade POM_B. Constatou-se que a prova diagnóstico apresenta valores superiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (20 indivíduos). Esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,952).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Prova_diagnóstico_TNC

20
7,00
83,00 49,4000 22,30742
Prova_diagnóstico_USUAL 18
7,00
87,00 48,9444 23,58831
Tabela 10.5.79: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade POM_B

provas

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
20

48,9444
49,4000

23,58831
22,30742

5,55982
4,98809

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
provas

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

,000

Sig.
,995

Prova T para la igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. de
la Diferença

95% Intervalo de
confiança para la
Diferença
Superior
Inferior

,061

36

,952

-,45556

7,44694

-15,55866

14,64755

,061

35,058

,952

-,45556

7,46945

-15,61844

14,70733

Tabela 10.5.80: Prova TStundet da prova diagnóstica da localidade POM_B
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Gráfico 10.5.31: Prova diagnóstico localidade POM_B

Prova final do total de indivíduos da localidade POM_B
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova final, pelos 38 indivíduos da
localidade POM_B. Constatou-se que a prova final apresenta valores inferiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (20 indivíduos) e esta diferença é estatisticamente significativa (p=0,015).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Prova_final_TNC

20
54,00
90,00 74,9000 10,58748
Prova_final_USUAL 18
36,00
95,00 63,9444 15,68991
Tabela 10.5.81: Estadísticos descritivos da prova final da localidade POM_B

provas

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. de la media

18
20

63,9444
74,9000

15,68991
10,58748

3,69815
2,36743

Prova de Levene
para a igualdade de
varianças

F
Provas

Se han
asumido
varianças
iguais
No se han
asumido
varianças
iguais

Sig.

2,231

,144

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. de
la Diferença

2,546

36

,015

-10,95556

4,30296

-19,68236

-2,22875

2,495

29,375

,018

-10,95556

4,39102

-19,93122

-1,97989

Tabela 10.5.82: Prova T Stundet da prova final da localidade POM_B
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Gráfico 10.5.32: Prova final localidade POM_B

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade POM_B sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (16 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade POM_B. Verifica-se que a complexidade das redes é superior no postest
comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,573).
POM_B_TNC
Prova diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

20
7,00
83,00 49,4000 22,30742
Prova_final
20
54,00
90,00 74,9000 10,58748
Tabela 10.5.83: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade POM_B - grupo TNC

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

49,4000
74,9000

20
20

22,30742
10,58748

4,98809
2,36743

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

Desvio
típ.

Erro típ. da
media

Superior
Inferior
t
20,78081
4,64673
-35,22572
-15,77428
25,50000
5,488
Tabela 10.5.84. Prova T Student das provas escolares da localidade POM_B - grupo TNC

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

19

,000
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Gráfico 10.5.33: Provas escolares do grupo TNC da localidade POM_B

•

Análise da prova diagnóstico e da prova final dos indivíduos da localidade POM_B sujeitos
à implementação da unidade didática USUAL

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos) entre a prova diagnóstico e a
prova final, na localidade POM_B. Verifica-se que a prova diagnóstico apresenta valores inferiores
aos da prova final e é estatisticamente significativo (p=0,020).
USUAL
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

18
7,00
87,00 48,9444 23,58831
prova_final
18
36,00
95,00 63,9444 15,68991
Tabela 10.5.85: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade POM - grupo USUAL
USUAL
prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

48,9444
63,9444

18
18

23,58831
15,68991

5,55982
3,69815

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para
la Diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

856

Desvio
típ.

Erro típ. de la
media

Superior
Inferior
t
24,78614
5,84215
-27,32586
-2,67414
15,00000
2,568
Tabela 10.5.86. Prova T Student das provas escolares da localidade POM - grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

17

,020
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Gráfico 10.5.34: Provas escolares do grupo USUAL da localidade POM

Gráfico 10.5.35: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade (POM_B/POM)

10.5.2.7. Análise do resultado das provas escolares na localidade POM_C
Veja-se, em primeiro lugar, qual o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
provas
N

39
Media

Parámetros normales(a,b)

Desvio típica

Diferenças más extremas

Absoluta

50,1026
21,59166
,116

Positiva

,068

Negativa

-,116

Z de Kolmogorov-Smirnov

,727
Sig. asintót. (bilateral)
,666
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.87: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade POM_C
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provas
Valor de prova(a)

53,00

Casos < Valor de prova

19

Casos >= Valor de prova

20

Total de casos

39

Número de sequências

16

Z

-1,295
Sig. asintót. (bilateral)
,195
a Mediana
Tabela 10.5.88: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade POM_C
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,215
1 37 ,645
Tabela 10.5.89: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade POM_C

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,666> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,195, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene é
superior a 0,05 (p=0,645), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Prova diagnóstico do total de indivíduos da localidade POM_C

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova diagnóstico pelos 39 indivíduos.
Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos). Todavia
esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,761).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

21
10,00
80,00 51,0952 20,26303
prova_diagnóstico_USUAL 18
7,00
87,00 48,9444 23,58831
Tabela 10.5.90: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade POM_C

provas

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
21

48,9444
51,0952

23,58831
20,26303

5,55982
4,42176

Prova de Levene
para a igualdade de
varianças

F
provas

Assumiu-se as
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

,215

Sig.
,645

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
Diferença

,306

37

,761

-2,15079

7,01961

-16,37388

12,07229

,303

33,809

,764

-2,15079

7,10377

-16,59038

12,28880

Tabela 10.5.91: Prova TStundet da prova diagnóstica da localidade POM_C

858

95% Intervalo de
confiança para a Diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.5.36: Prova diagnóstico localidade POM_C

•

Prova final do total de indivíduos da localidade POM_C

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 39
indivíduos da localidade POM_C no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (18 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,813).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_final_TNC

21
33,00
92,00 64,4286 18,21146
prova_final_USUAL 18
36,00
95,00 63,9444 15,68991
Tabela 10.5.92: Estadísticos descritivos da prova final da localidade POM_C

provas

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

18
21

63,9444
64,4286

15,68991
18,21146

3,69815
3,97407

Prova de Levene
para a igualdade de
varianças

F
provas

Assumiu-se as
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

Sig.

,687

,413

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
Diferença

95% Intervalo de
confiança para a Diferença
Superior
Inferior

,088

37

,930

-,48413

5,49238

-11,61275

10,64450

,089

36,997

,929

-,48413

5,42858

-11,48351

10,51525

Tabela 10.5.93: Prova T Stundet da prova final da localidade POM_C
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Gráfico 10.5.37: Prova final localidade POM_C

•

Análise da prova diagnóstico e prova final dos indivíduos da localidade POM_C sujeitos à
implementação da unidade didática TNC

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática TCN (21
indivíduos) e constatou-se que a prova diagnóstico apresenta valores inferiores comparativamente à
prova final e é estatisticamente significativo (p=0,010).
TNC
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

21
10,00
80,00 51,0952 20,26303
prova_final
21
33,00
92,00 64,4286 18,21146
Tabela 10.5.94: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade POM_C - grupo TNC

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

51,0952
64,4286

21
21

20,26303
18,21146

4,42176
3,97407

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para la
Diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

860

Desvio
típ.

Erro típ. da
media

Superior
Inferior
t
21,53911
4,70022
-23,13782
-3,52885
13,33333
2,837
Tabela 10.5.95. Prova T Student das provas escolares da localidade POM_C - grupo TNC

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

20

,010
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Gráfico 10.5.38: Provas escolares do grupo TNC da localidade POM_C

Gráfico 10.5.39: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade (POM_C/POM)

10.5.2.8. Análise do resultado das provas de avaliação na localidade POC
O tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Prova_diagnóstico
N

41
Media

53,7073

Parâmetros normais(a,b)

Desvio típico

Diferenças mais extremas

Absoluta

,156

Positiva

,098

Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov

28,06265

-,156
1,002
,268

Sig. asintót. (bilateral)
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.96: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade POC
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Prova_diagnóstico
Valor de prova(a)

57,00

Casos < Valor de prova

16

Casos >= Valor de prova

25

Total de casos

41

Número de sequências

24

Z

,994
Sig. asintót. (bilateral)
,320
a Mediana
Tabela 10.5.97: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade POC
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
2,130
1 39 ,152
Tabela 10.5.98: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade POC

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,268> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal.
No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,320, o
que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode
considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de
significância do teste de Levene é superior a 0,05, pelo que se pode afirmar que os grupos têm
variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Prova diagnóstico do total de indivíduos da localidade POC

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova diagnóstico pelos 41 indivíduos da
localidade POC. Constatou-se a prova diagnóstico apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos
que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (20 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (21 indivíduos) e esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,001).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

21
,00
93,00 56,2857 31,30199
prova_diagnóstico_USUAL 20
,00
73,00 51,0000 24,72799
Tabela 10.5.99: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade POC

prova_final

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

20
21

51,1000
74,6667

21,53797
21,31275

4,81604
4,65082

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
prova_final

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

,072

Sig.
,790

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
Diferença

3,521

39

,001

-23,56667

6,69334

-37,10522

-10,02811

3,520

38,858

,001

-23,56667

6,69510

-37,11037

-10,02296

Tabela 10.5.100: Prova TStundet da prova diagnóstica da localidade POC

862

95% Intervalo de
confiança para a
Diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.5.40: Prova diagnóstico localidade POC

•

Prova final do total de indivíduos da localidade POC

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova final pelos 41 indivíduos da
localidade POC. Constatou-se que este indicador apresenta valores inferiores no grupo de indivíduos
que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (20 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (21 indivíduos) e esta diferença é estatisticamente significativa (p=0,001).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_final_TNC

21
26,00
100,00 74,6667 21,31275
prova_final_USUAL 20
,00
90,00 51,1000 21,53797
Tabela 10.5.101: Estadísticos descritivos da prova final da localidade POC

prova_final

TNC_USUAL
USUAL
TNC

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

20
21

51,1000
74,6667

21,53797
21,31275

4,81604
4,65082

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
prova_final

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

Sig.

,072

,790

Prova T para a igualdade de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. de
la Diferença

95% Intervalo de
confiança para la
Diferença
Superior
Inferior

3,521

39

,001

-23,56667

6,69334

-37,10522

-10,02811

3,520

38,858

,001

-23,56667

6,69510

-37,11037

-10,02296

Tabela 10.5.102: Prova T Stundet da prova final da localidade POC
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Gráfico 10.5.41: Prova final localidade POC

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade POC sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (21 indivíduos) entre a prova diagnóstico e a
prova final, na localidade POC. Verifica-se que a prova diagnóstico apresenta valores inferiores
comparativamente à prova final e é estatisticamente significativo (p=0,014).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico

21
,00
93,00 56,2857 31,30199
prova_final
21
26,00
100,00 74,6667 21,31275
Tabela 10.5.103: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade POC - grupo TNC

TNC
prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

56,2857
74,6667

21
21

31,30199
21,31275

6,83065
4,65082

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
Diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

864

Desvio
típ.

Erro típ. da
media

Superior
Inferior
t
31,21935
6,81262
-32,59183
-4,17008
18,38095
2,698
Tabela 10.5.104. Prova T Student das provas escolares da localidade POC- grupo TNC

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

20

,014
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Gráfico 10.5.42: Provas escolares do grupo TNC da localidade POC

• Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade POC sujeitos à implementação
da unidade didática USUAL
Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos) entre a prova diagnóstico e a prova final, na localidade POC. Verifica-se que a prova
diagnóstico apresenta valores inferiores comparativamente à prova final, todavia não é
estatisticamente significativo (p=0,989).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico

20
,00
73,00 51,0000 24,72799
prova_final
20
,00
90,00 51,1000 21,53797
Tabela 10.5.105: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade POC - grupo USUAL

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

51,0000
51,1000

20
20

24,72799
21,53797

5,52935
4,81604

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
Diferença

prova_diagnóstico prova_final

Desvio
Erro típ. da
Media
típ.
media
Superior
Inferior
t
31,34343
7,00860
-14,76918
14,56918
,10000
,014
Tabela 10.5.106. Prova T Student das provas escolares da localidade POC - grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

19

,989
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Gráfico 10.5.43: Provas escolares do grupo USUAL da localidade POC

Gráfico 10.5.44: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade POC

10.5.2.9. Análise dos resultados das provas de avaliação na localidade CM_GN
Prova_diagnóstico
N

20
Media

39,8500

Parámetros normales(a,b)

Desvio típica

Diferenças más extremas

Absoluta

,175

Positiva

,159

Negativa

-,175

Z de Kolmogorov-Smirnov

22,35662

,783
Sig. asintót. (bilateral)
,572
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.107: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade CM_GN
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prova_diagnóstico
Valor de prova(a)

45,00

Casos < Valor de prova

10

Casos >= Valor de prova

10

Total de casos

20

Número de sequências

9

Z

-,689
Sig. asintót. (bilateral)
,491
a Mediana
Tabela 10.5.108: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade CM_GN
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
2,568
1 18 ,126
Tabela 10.5.109: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade CM_GN

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,572>0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 0,491, o que significa que os dados diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se
pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene é
superior a 0,05 (p=0,126), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Prova diagnósticodo total de indivíduos da localidade CM_GN
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova diagnóstico pelos 20 indivíduos na
localidade CM_GN. Constatou-se que a prova diagnóstico apresenta valores inferiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (10 indivíduos) e esta diferença é estatisticamente significativo (p=0,045).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

10
10,00
67,00 49,7000 17,14027
prova_diagnóstico_USUAL 10
6,00
67,00 30,0000 23,36189
Tabela 10.5.110: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade CM_GN

prova_diagnóstico

idt_sitios
CM_USUAL_GN
CM_TNC_GN

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. de la media

10
10

30,0000
49,7000

23,36189
17,14027

7,38768
5,42023

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
prova_diagnóstico

Sig.

Prova T para a igualdade de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ.
da
Diferença

Assumiu-se
varianças
2,568
,126
18
,045
-19,70000
9,16279
2,150
iguais
Não se
assumiu
16,512
,047
-19,70000
9,16279
varianças
2,150
iguais
Tabela 10.5.111: Prova TStundet da prova diagnóstica da localidade CM_GN

95% Intervalo de
confiança para la
Diferença
Superior
Inferior
-38,95030

-,44970

-39,07536

-,32464

867

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.5.45: Prova diagnóstico localidade CM_GN
•

Prova final do total de indivíduos da localidade CM_GN

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 20
indivíduos da localidade CM_GN no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (10 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (10 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,121).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_final_TNC

10
,00
77,00 58,6000 22,44598
prova_final_USUAL 10
15,00
69,00 44,1000 16,99314
Tabela 10.5.112: Estadísticos descritivos da prova final da localidade CM_GN

prova_final

idt_sitios
CM_USUAL_GN
CM_TNC_GN

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

10
10

44,1000
58,6000

16,99314
22,44598

5,37370
7,09804

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
prova_final

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

,028

Sig.
,870

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
Diferença

1,62

18

,121

-14,50000

8,90275

-33,20398

4,20398

1,62

16,766

,122

-14,50000

8,90275

-33,30317

4,30317

Tabela 10.5.113: Prova T Stundet da prova final da localidade CM_GN
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95% Intervalo de
confiança para a
Diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.5.46: Prova final localidade CM_GN

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade CM_GN sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (10 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GN. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,799).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico

10
10,00
67,00 49,7000 17,14027
prova_final
10
,00
77,00 58,6000 22,44598
Tabela 10.5.114: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade CM_GN - grupo TNC

TNC
prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

49,7000
58,6000

10
10

17,14027
22,44598

5,42023
7,09804

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
Diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

Desvio
típ.

Erro típ. da
media

Superior
Inferior
t
24,71369
7,81516
-26,57911
8,77911
8,90000
1,139
Tabela 10.5.115. Prova T Student das provas escolares da localidade CM_GN - grupo TNC

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

9

,284

869
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Gráfico 10.5.47: Provas escolares do grupo TNC da localidade CM_GN

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade CM_GN sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Seguiu-se a análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (10 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GN. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,646).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico

10
6,00
67,00 30,0000 23,36189
prova_final
10
15,00
69,00 44,1000 16,99314
Tabela 10.5.116: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade CM_GN - grupo USUAL

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

30,0000
44,1000

10
10

23,36189
16,99314

7,38768
5,37370

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
Diferença

Media

Desvio
típ.

Erro típ. da
media

Superior
Inferior
t
prova_diagnóstico 30,31116
9,58523
-35,78330
7,58330
prova_final
14,10000
1,471
Tabela 10.5.117. Prova T Student das provas escolares da localidade CM_GN - grupo USUAL

870

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

9

,175
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Gráfico 10.5.48: Provas escolares do grupo USUAL da localidade CM_GN

Gráfico 10.5.49: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade CM_GN

10.5.2.10. Análise do resultado das provas escolares na localidade CM_GI
Veja-se o tipo de teste a aplicar (paramétrico ou não paramétrico).
Prova_diagnóstico
N

27
Media

27,2963

Parámetros normales(a,b)

Desvio típica

Diferenças más extremas

Absoluta

,194

Positiva

,194

Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov

18,49702

-,136
1,007
,263

Sig. asintót. (bilateral)
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.118: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade CM_GI
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Prova_diagnóstico
Valor de prova(a)

23,00

Casos < Valor de prova

12

Casos >= Valor de prova

15

Total de casos

27

Número de sequências

14

Z

,000
Sig. asintót. (bilateral)
1,000
a Mediana
Tabela 10.5.119: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade CM_GI
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,179
1 25 ,676
Tabela 10.5.120: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade CM_GI

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativas entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,263> 0,05), isto significa que os dados são diferentes de uma
distribuição normal. No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova
de 1,000, o que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que
se pode considerar uma amostra aleatória.
Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de significância do teste de Levene é
superior a 0,05 (p=0,676), pelo que se pode afirmar que os grupos têm variâncias iguais. Uma vez
que se verificam cumulativamente as condições de normalidade, aleatoriedade e igualdade de
variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Prova diagnóstico do total de indivíduos da localidade CM_GI
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova diagnóstico pelos 27 indivíduos na
localidade CM_GI. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (9 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (18 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,860).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

18
7,00
83,00 27,0000 19,71563
prova_diagnóstico_USUAL
9
10,00
67,00 27,8889 16,89263
Tabela 10.5.121: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade CM_GI

prova_diagnóstico

idt_sitios
CM_USUAL_GI
CM_TNC_GI

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

9
18

27,8889
27,0000

16,89263
19,71563

5,63088
4,64702

Prova de
Levene para a
igualdade de
varianças

F
prova_diagnóstico

872

Sig.

Prova T para a igualdade de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. da
Diferença

Assumiu-se
varianças
,179
,676 ,115
25
,909
,88889
7,69887
iguais
Não se
assumiu
,122 18,557
,904
,88889
7,30079
varianças
iguais
Tabela 10.5.122: Prova TStundet da prova diagnóstica da localidade CM_GI

95% Intervalo de
confiança para a
Diferença
Superior
Inferior
-14,96723

16,74501

-14,41655

16,19433
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Gráfico 10.5.50: Prova diagnóstico localidade CM_GI

• Prova final do total de indivíduos da localidade CM_GI
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 27
indivíduos da localidade CM_GI no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
inferiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (9 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (18 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,085).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_final_TNC

18
36,00
72,00 57,5000 11,52108
prova_final_USUAL
9
13,00
64,00 41,2222 19,01169
Tabela 10.5.123: Estadísticos descritivos da prova final da localidade CM_GI

prova_final

idt_sitios
CM_USUAL_GI
CM_TNC_GI

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

9
18

41,2222
57,5000

19,01169
11,52108

6,33723
2,71554

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
prova_final

Assumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

4,575

Sig.
,042

Prova T para la igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. da
Diferença

95% Intervalo de
confiança para a
Diferença
Superior
Inferior

2,779

25

,010

-16,27778

5,85836

-28,34329

-4,21226

2,361

11,033

,038

-16,27778

6,89454

-31,44709

-1,10846

Tabela 10.5.124: Prova T Stundet da prova final da localidade CM_GI
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Gráfico 10.5.51: Prova final localidade CM_GI

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade CM_GI sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (16 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GI. Verifica-se que a complexidade das redes é superior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,113).
TNC
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

prova_diagnóstico

27,0000
57,5000

18
18

19,71563
11,52108

4,64702
2,71554

18
7,00
83,00 27,0000 19,71563
prova_final
18
36,00
72,00 57,5000 11,52108
Tabela 10.5.125: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade CM_GI - grupo TNC

prova_final

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para
la Diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

874

Desvio
típ.

Erro típ. de la
media

Superior
Inferior
t
25,02998
5,89962
-42,94712
-18,05288
30,50000
5,170
Tabela 10.5.126. Prova T Student das provas escolares da localidade CM_GI - grupo TNC

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

17

,000
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Gráfico 10.5.52: Provas escolares do grupo TNC da localidade CM_GI

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade CM_GI sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Tomando-se em consideração estes dados procedeu-se à análise dos resultados obtidos
pelos ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (18
indivíduos) entre o pretest e o postest, na localidade CM_GI. Verifica-se que a complexidade das
redes é inferior no postest comparativamente ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo
(p=0,374).
USUAL
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

9

10,00

67,00

27,8889

16,89263

prova_final

9

13,00

64,00

41,2222

19,01169

Tabela 10.5.127: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade CM_GI - grupo USUAL

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. de la media

27,8889
41,2222

9
9

16,89263
19,01169

5,63088
6,33723

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para
la Diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

Desvio
típ.

Erro típ. de la
media

Superior
Inferior
t
20,51219
6,83740
-29,10040
2,43373
13,33333
1,950
Tabela 10.5.128. Prova T Student das provas escolares da localidade CM_GI - grupo USUAL

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

8

,087
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Gráfico 10.5.53: Provas escolares do grupo USUAL da localidade CM_GI

Gráfico 10.5.54: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade CM_GI

10.5.2.11. Análise do resultado das provas escolares na localidade CM_GA
Prova_diagnóstico
N

25
Media

42,8000

Parámetros normales(a,b)

Desvio típica

Diferenças más extremas

Absoluta

,096

Positiva

,096

Negativa

-,087

Z de Kolmogorov-Smirnov

15,52686

,480
Sig. asintót. (bilateral)
,975
a A distribuição de contraste é a Normal.
b Foram calculados a partir dos dados.
Tabela 10.5.129: Teste de Kolmogorov-Smirnov para a prova diagnóstico na localidade CM_GA
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Prova_diagnóstico
Valor de prova(a)

43,00

Casos < Valor de prova

12

Casos >= Valor de prova

13

Total de casos

25

Número de sequências

15

Z

,417
,676

Sig. asintót. (bilateral)

a Mediana
Tabela 10.5.130: Teste de sequências para prova diagnóstico na localidade CM_GA
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
,488
1 23 ,492
Tabela 10.5.131: Teste de Levene para homogeneidade de variâncias na localidade CM_GA

A variável segue uma distribuição normal, pois o teste de Kolmogorov-Smirnov analisa se há
diferenças significativos entre os dados e uma distribuição normal. Uma vez que o nível de
significância é superior a 5% (0,975> 0,05), isto significa que os dados não são diferentes dos de uma
distribuição normal.
No que concerne à aleatoriedade, verifica-se um nível de significância da prova de 0,676, o
que significa que os dados não diferem significativamente de dados aleatórios, pelo que se pode
considerar uma amostra aleatória. Quanto à igualdade de variâncias contata-se que o nível de
significância do teste de Levene é superior a 0,05 (p=0,492), pelo que se pode afirmar que os grupos
têm variâncias iguais. Uma vez que se verificam cumulativamente as condições de normalidade,
aleatoriedade e igualdade de variâncias o teste adequado a aplicar é do tipo paramétrico.
•

Prova diagnóstico do total de indivíduos da localidade CM_GA

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para a prova diagnóstico pelos 25 indivíduos na
localidade CM_GA. Constatou-se que este indicador apresenta valores superiores no grupo de
indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (11 indivíduos),
comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade
didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é estatisticamente significativo (p=0,893).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico_TNC

14
13,00
63,00 36,3571 14,97489
prova_diagnóstico_USUAL 11
33,00
70,00 51,0000 12,44990
Tabela 10.5.132: Estadísticos descritivos prova diagnostico localidade CM_GA

prova_diagnóstico

idt_sitios
CM_USUAL_GA
CM_TNC_GA

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

11
14

51,0000
36,3571

12,44990
14,97489

3,75379
4,00221

Prova de
Levene para a
igualdade de
varianças

F
prova_diagnóstico

Sig.

Prova T para a igualdade de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferença
de medias

Erro típ. da
Diferença

Assumiu-se
varianças
,488
,492 2,608
23
,016
14,64286
5,61393
iguais
Não se
assumiu
2,669 22,897
,014
14,64286
5,48713
varianças
iguais
Tabela 10.5.133: Prova TStundet da prova diagnóstica da localidade CM_GA

95% Intervalo de
confiança para a
Diferença
Superior
Inferior
3,02956

26,25615

3,28905

25,99667

877

CAPÍTULO 10- Resultados obtidos

Gráfico 10.5.55: Prova diagnóstico localidade CM_GA

• Prova final do total de indivíduos da localidade CM_GA
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos para o índice de complexidade, pelos 25
indivíduos da localidade CM_GA no postest. Constatou-se que este indicador apresenta valores
superiores no grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à implementação da unidade didática
USUAL (11 indivíduos), comparativamente ao grupo de indivíduos que estiveram sujeitos à
implementação da unidade didática TCN (14 indivíduos). Todavia esta diferença não é
estatisticamente significativo (p=0,936).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_final_TNC

14
56,00
95,00 82,2143 10,07799
prova_final_USUAL 11
62,00
87,00 74,9091
8,58434
Tabela 10.5.134: Estadísticos descritivos da prova final da localidade CM_GA

prova_final

idt_sitios
CM_USUAL_GA
CM_TNC_GA

N

Media

Desvio típ.

Erro típ. da media

11
14

74,9091
82,2143

8,58434
10,07799

2,58828
2,69346

Prova de Levene
para a igualdade
de varianças

F
prova_final

Asuumiu-se
varianças
iguais
Não se
assumiu
varianças
iguais

,009

Sig.
,926

Prova T para a igualdade de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferença
de medias

Erro típ. de
la Diferença

1,917

23

,068

-7,30519

3,81058

-15,18798

,57759

1,956

22,809

,063

-7,30519

3,73549

-15,03622

,42583

Tabela 10.5.135: Prova TStundet da prova final da localidade CM_GA
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95% Intervalo de
confiança para a
Diferença
Superior
Inferior
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Gráfico 10.5.56: Prova final localidade CM_GA

•

Análise do índice de complexidade dos os indivíduos da localidade CM_GA sujeitos à
implementação da unidade didática TNC entre o pretest e o postest

Teve lugar a análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática TCN (14 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GA. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,917).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

prova_diagnóstico

14
13,00
63,00 36,3571 14,97489
prova_final
14
56,00
95,00 82,2143 10,07799
Tabela 10.5.136: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade CM_GA - grupo TNC

prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

36,3571
82,2143

14
14

14,97489
10,07799

4,00221
2,69346

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para a
Diferença

Media

prova_diagnóstico prova_final

Desvio
típ.

Erro típ. da
media

Superior
Inferior
t
21,16549
5,65672
-58,07773
-33,63655
45,85714
8,107
Tabela 10.5.137. Prova T Student das provas escolares da localidade CM_GA - grupo TNC

Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia

gl

13

,000
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Gráfico 10.5.57: Provas escolares do grupo TNC da localidade CM_GA

•

Análise do índice de complexidade dos indivíduos da localidade CM_GA sujeitos à
implementação da unidade didática USUAL entre o pretest e o postest

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos ao grupo de indivíduos que estiveram
sujeitos à implementação da unidade didática USUAL (11 indivíduos) entre o pretest e o postest, na
localidade CM_GA. Verifica-se que a complexidade das redes é inferior no postest comparativamente
ao pretest, todavia não é estatisticamente significativo (p=0,424).
USUAL
prova_diagnóstico

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

11
33,00
70,00 51,0000 12,44990
prova_final
11
62,00
87,00 74,9091
8,58434
Tabela 10.5.138: Estadísticos descritivos das provas escolares da localidade CM_GA - grupo USUAL

USUAL
prova_diagnóstico
prova_final

Media

N

Desvio típ.

Erro típ. da media

51,0000
74,9091

11
11

12,44990
8,58434

3,75379
2,58828

Diferenças relacionadas
95% Intervalo de confiança para
la Diferença

Media

Desvio
típ.

Erro típ. de la
media

Superior
Inferior
t
prova_diagnóstico 18,06906
5,44803
-36,04805
-11,77013
prova_final
23,90909
4,389
Tabela 10.5.139. Prova T Student das provas escolares da localidade CM_GA - grupo USUAL
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Sig.
(bilateral)
Erro
típ.
de
la
Desvio
med
típ.
ia
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10

,001
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Gráfico 10.5.58: Provas escolares do grupo USUAL da localidade CM_GA

Gráfico 10.5.59: Provas escolares dos grupos USUAL/TNC da localidade CM_GA
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Gráfico 10.5.60: Prova diagnóstico de todas as localidades (TNC/USUAL) pretest

Gráfico 10.5.61: Prova final de todas as localidades (TNC/USUAL) postest
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PARTE V – CONCLUSÕES GERAIS
CAPÍTULO 11- CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E LINHAS DE INVESTIGAÇÃO ABERTAS
11.1 Introdução
Pretende-se nesta secção dedicada às conclusões equacionar, por um lado se foram atingidos
os objetivos que nos propusemos alcançar, por outro, verificar se o nosso trabalho responde às
perguntas que foram inicialmente colocadas em redor do problema de investigação. Por último,
inferir se a realização deste trabalho contribui para resolver o referido problema.
Neste capítulo procederemos a uma síntese do trabalho realizado e das conclusões obtidas,
apresentaremos as implicações que deste estudo decorrem para o ensino e enumeraremos as
perspetivas de futuro que emanam desta investigação.
11.2.Conclusões relativas às questões formuladas.
Como enunciámos no começo do nosso trabalho de investigação, o propósito ou finalidade
central é investigar o impacto de uma unidade didática baseada na Teoria dos Conceitos Nucleares
(TNC) no ensino da Geometria. Deste modo, numa primeira abordagem do nosso trabalho consistiu
em contribuir, à luz da TNC, com uma projeção do marco teórico que a sustenta, efetuando a
conexão com a prática educativa e tentar implementar as ideias desta teoria no ensino da
Geometria.
Questão 1.4.1. Como implementar as ideias da Teoria dos Conceitos Nucleares no ensino?
Ao longo do nosso estudo deparámo-nos com o desafio de elaborar uma unidade didática
que se regesse pelos fundamentos da TNC. Existem uma enorme diversidade de técnicas e recursos
disponíveis que se podem utilizar para a lecionação de um determinado conteúdo, deste modo, é
importante perceber claramente em que se diferencia uma unidade didática TNC das já existentes.
Tal como descrevemos na secção 7.7.3, uma unidade didática baseada nas ideias TNC diverge
das já existentes em diversos aspetos, nomeadamente na, própria concepção e desenvolvimento.
Podemos destacar dois aspetos fundamentais em que se diferenciam as duas unidades didáticas: o
enfoque e no ponto de partida. No que diz respeito ao enfoque a unidade didática usual está
centrada na Ciência, enquanto a unidade didática TNC está centrada no aluno. Do mesmo modo,
enquanto a unidade didática usual parte dos conceitos da Ciência, a unidade didática TNC assume
como ponto de partida a estrutura cognitiva do aluno. A tabela 7.7. apresenta uma síntese
comparativa das duas unidades didáticas.
Por conseguinte, para implementar as ideias da TNC é necessário em primeiro lugar obter
uma rede de referência, descrita no capítulo 8 e a sua implementação deve partir dos conceitos que
mais se destacam nessa mesma rede de referência, não sendo necessariamente os conceitos
científicos, mas podendo ser associações ou representações desses mesmos conceitos. A elaboração
das tarefas deve seguir o caminho traçado pela própria rede de referência, com ponto de partida dos
conceitos que mais se destacam.
O objetivo das tarefas ou recursos selecionados pode ser de três tipos: reforçar, eliminar ou
criar as relações estabelecidas entre os conceitos. Esta natureza refere-se assim, à qualidade da
ligação estabelecida entre dois conceitos da rede cognitiva e pode ser uma relação que detenha um
papel importante, e como tal, é necessário elaborar recursos educativos, podendo ser de diversos
tipos, que alterem as relações e conduzam o aluno a um maior sucesso educativo. Por outro lado,
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pode ocorrer que se trate de uma relação estabelecida entre dois conceitos, em que a sua existência
é considerada errónea e como tal, ao contrário da situação anterior, é preciso demovê-la da rede do
aluno utilizando para isso os recursos que ao professor/investigador lhe parecerem adequados.
Por último, pode dar-se o caso de uma relação existir da rede do aluno e ser considerada
correta pelo investigador/ professor, como tal, deverá ser reforçada para que persista na rede do
aluno resultante de todo o processo de aprendizagem.
Nesta unidade didática não existe apenas preocupação com os conteúdos, nem com os
métodos pedagógicos, mas existe simultaneamente uma enorme preocupação em criar condições
que conduzam a rede cognitiva do aluno a aproximar-se estrutura da rede de referência.

Questão 1.4.2. A introdução das ideias da TNC no ensino provoca melhoria no processo de ensino aprendizagem face ao ensino usual?
A introdução das ideias da TNC no ensino, para além de avaliar as melhorias nos resultados
escolares dos alunos, preocupa-se também com as variações da estrutura cognitiva.
No que diz respeito aos resultados escolares constatou-se uma clara melhoria dos resultados
escolares na prova final do grupo TNC comparativamente ao grupo de USUAL.
As estruturas mentais dos alunos foram estudadas sob diversos aspetos, nomeadamente a
complexidade, a similaridade, a coerência e número de ligações corretas e incorretas. As
potencialidades do programa GOLUCA permitiram-nos facilmente a obtenção de valores de cada
uma destas grandezas.
No que concerne à similaridade das redes com a rede de referência, verificou-se um ligeiro
aumento da similaridade do grupo TNC entre o pretest e o postest, ao contrário do grupo USUAL que
se constatou uma ligeira diminuição, mas esta diferença não é conclusiva visto não serem valores
estatisticamente significativos.
Se por outro lado comparamos o grupo TNC com o grupo USUAL em ambos os testes
efetuados, o grupo USUAL apresenta valores superiores do índice de similaridade com a rede de
referência, no entanto não são valores estatisticamente significativos.
Relativamente ao índice de coerência das redes Associativas Pathfinder dos alunos podemos
afirmar que o grupo TNC apresenta em ambos os testes GOLUCA valores superiores, embora não
sejam estatisticamente significativos. No entanto, se fizermos uma comparação do pretest para o
postest constatamos que o grupo USUAL apresenta um aumento da coerência e o grupo TNC uma
diminuição do mesmo índice.
No que concerne à complexidade das redes Associativas Pathfinder dos alunos constatou-se
que a complexidade diminuiu do pretest comparativamente ao postest, ao contrário do grupo USUAL
em que aumentou. Podemos ainda afirmar que inicialmente a complexidade das redes era superior
no grupo TNC e no postest o cenário reverteu-se, sendo que é o grupo USUAL que apresenta maior
complexidade das redes, resultados que vão de encontro à linha ideológica da TNC.
Podemos assim afirmar, que a complexidade das redes no grupo TNC diminui com a
aplicação da unidade didática e que nos indivíduos sujeitos à metodologia USUAL isto não se verifica.
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Por outro lado, no que diz respeito ao número de ligações corretas e incorretas estabelecidas
entre os conceitos, podemos afirmar que o grupo TNC apresenta uma maior aproximação
comparativamente ao grupo USUAL com a rede de referência.
11.3.Conclusões relativas aos objetivos propostos:
Para a realização deste trabalho estabelecemos três objetivos, cujo cumprimento será descrito
seguidamente:
Objetivo 1: Criar uma Unidade didática que aplique as ideias da TNC no ensino da Geometria.
Objetivo 1.1. Identificar as principais diferenças entre uma unidade didática TNC e uma
unidade didática USUAL.
Objetivo 1.2. Selecionar materiais adequados.
Objetivo 1.3. Estabelecer uma sequência de ensino TNC.
Objetivo 1.4. Estabelecer critérios de avaliação das aprendizagens em termos de TNC.
Consideramos que o nosso estudo alcançou o primeiro objetivo.
Efetivamente, na nossa opinião, consideramos que conseguimos criar uma unidade didática
que respeite as ideias vigentes na TNC. Perante a enorme diversidade de recursos foi numa primeira
abordagem essencial perceber em que se diferenciava esta nova unidade didática das já existentes.
O objetivo 1.1. foi claramente atingido pois, conseguimos distinguir claramente as diferenças
entre as duas unidades didáticas encontrando-se detalhado na secção 7.7.3. e em resposta à questão
1.4.1, neste mesmo capítulo.
No que se refere ao objetivo 1.2. a seleção de matérias foi conseguida e encontra-se descrita
na tabela 9.1.5. A planificação e seleção de matérias didáticos respeitam as ligações da rede de
referência, sendo que são selecionados em função do número de ligações corretas e incorretas que
se estabelecem entre estes conceitos. A escolha de um recurso educativo deixa de se preocupar
apenas com a lecionação dos conteúdos, mas passa a ter aliada o objetivo para que se propõe numa
determinada ligação.
No objetivo 1.3. elaborámos uma unidade didática que abrange todos os conteúdos visados
no tema em estudo e simultaneamente, criámos uma sequência educativa que teve em conta o tipo
de ligação estabelecida entre cada par de conceitos, criando recursos para as tornar corretas, isto é,
os recursos tinham como objetivo a alteração das ligações (criar, eliminar ou reforçar), no sentido de
tornar a redes cognitivas dos alunos mais próximas da rede de referência.
No que diz respeito ao objetivo 1.4., esta nova unidade didática distingue-se também das já
existentes a nível de avaliação, pois avalia os alunos a nível dos conhecimentos adquiridos (teste
escrito) e, ao mesmo tempo, avalia as alterações das estruturas cognitivas dos alunos a nível de
coerência, complexidade, similaridade, a qualidade das ligações estabelecidas entre os conceitos.
Nesta perspetiva, o objetivo foi conseguido pois recorrendo ao programa GOLUCA podemos
aliar a avaliação usual a uma avaliação inovadora, sendo que deixámos de nos preocupar apenas com
os resultados escolares e passámos e dar grande importância à estrutura cognitiva que os alunos
possuem referente ao tema em estudo. Obtivemos, na nossa opinião, uma visão mais completa do
processo de aprendizagem do aluno.
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O segundo objetivo que nos propusemos no início da nossa investigação era o seguinte:
Objetivo 2. Analisar as variações das estruturas cognitivas dos alunos e resultados escolares, como
produto da aplicação de uma unidade didática à luz da TNC, no processo de ensino-aprendizagem.
Objetivo 2.1. Estudar as relações entre conceitos nos alunos antes e após a aplicação da
unidade didática, nos grupo TNC e USUAL.
Objetivo 2.2. Estudar o índice de coerência das redes dos alunos antes e após a aplicação da
unidade didática TNC, e as relações deste mesmo grupo face ao grupo USUAL.
Objetivo 2.3. Estudar o índice de complexidade das redes dos alunos antes e após a aplicação
da unidade didática, nos grupo TNC e USUAL.
Objetivo 2.4. Estudar a similaridade com a rede de referência das redes dos alunos antes e
após a aplicação da unidade didática, nos grupos TNC e USUAL.
Objetivo 2.5. Comparar os resultados escolares dos alunos sujeitos à metodologia TNC antes
e após da aplicação da unidade didática e face ao grupo USUAL.
Os resultados obtidos na nossa investigação foram de encontro ao segundo objetivo que nos
tínhamos proposto.
Tal como foi descrito detalhadamente no capítulo 10 da análise dos resultados, realizámos
um estudo, com apoio do programa GOLUCA, das estruturas cognitivas dos alunos relativamente a
diversos parâmetros, nomeadamente, coerência, complexidade, similaridade com a rede de
referência e o número de ligações corretas e incorretas estabelecidas entre os conceitos.
O estudo do número de ligações corretas e incorretas estabelecidas entre dois conceitos,
antes e após a implementação da unidade didática, permitiu-nos investigar se a ligação tinha sido
reforçada, criada (no caso de ser inexistente no pretest) ou eliminada.
De um modo geral, as conclusões não foram iguais para todas as ligações, sendo que algumas
apresentaram resultados que foram de encontro às nossas hipóteses. Nomeadamente, verificou-se
do pretest para o postest, a melhoria de algumas relações que se pretendiam criar no grupo TNC, no
que se refere ao número de ligações entre os conceitos, sendo que este aumento foi estatisticamente
significativo.
Foi ainda elaborado um estudo por localidade, uma vez que se inibiam diversos fatores que
poderiam influenciar os resultados da investigação. Por um lado, os alunos de uma mesma escola
reuniam as mesmas condições socioeconómicas, por outro, em muitos casos foi o mesmo docente
que implementou as duas unidades didáticas diminuindo-se a influência das características
especificas de um docente nos resultados das diferentes aulas.
Particularizando a análise às localidades, os resultados não foram homogéneos, mas em
algumas localidades verificou-se melhores resultados face ao grupo USUAL, como se pode comprovar
no item 10.4.
Relativamente à coerência, os resultados não foram de encontro aos resultados esperados,
uma vez que o grupo TNC apresenta valores de coerência inferiores no postest comparativamente ao
pretest. Verifica-se que no grupo USUAL ocorreu um aumento do índice de coerência do pretest para
o postest e que se verifica o contrário no grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC.
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No entanto, ao se fazer uma análise mais particular referente às localidades, constata-se que
a coerência do grupo TNC apresentou um aumento do pretest para o postest em algumas
localidades, apresentando resultados que vão de encontro às nossas hipóteses. Todavia há
localidades que apresentam em ambos os testes valores superiores ao grupo USUAL, o que não é
conclusivo, como se pode constatar no item 10.1.2.
No que concerne à complexidade das redes, fomos de encontro aos resultados da TNC, pois
as redes do postest apresentavam menor complexidade face ao pretest dos indivíduos TNC. Podemos
afirmar que a implementação da unidade TNC conduziu a redes menos complexas, pelo que o nosso
objetivo foi atingido.
No que respeita à comparação entre o grupo TNC e o grupo USUAL, verificou-se que as redes
do grupo USUAL apresentavam no pretest menor complexidade que o grupo TNC e no postest
verificou-se precisamente o contrário, ou seja, constatou-se um aumento da complexidade neste
grupo entre as duas provas.
No grupo TNC, verificou-se precisamente o contrário, sendo que o postest apresentou valores
inferiores do índice de complexidade das redes, ou seja, ocorreu uma diminuição da complexidade
das redes. Este resultado vai de encontro à teoria TNC, pois segundo a mesma (Casas y Luengo,
2004b) indivíduos que possuem um nível superior de aprendizagem apresentam uma estrutura
cognitiva menos complexa.
Fazendo uma análise das localidades, constata-se que no grupo TNC diversas localidade
apresentam uma diminuição da complexidade entre o pretest e o postest. No entanto, numa
comparação com o grupo USUAL, no postest, várias localidades apresentam valores inferiores face ao
grupo USUAL.
No que diz respeito à similaridade das redes com a rede de referência, verificou-se um
aumento da similaridade do grupo TNC no postest e o contrário no grupo USUAL, embora os valores
fossem muito próximos. Houve assim um ligeiro aumento da similaridade com a rede de referência.
Comparando os dois grupos, constatou-se que em ambos os testes GOLUCA, o grupo de indivíduos
USUAL apresenta valores superiores ao grupo TNC.
Fazendo uma análise referente às localidades, constata-se que no grupo TNC várias
localidades apresentam um aumento da similaridade com a rede de referência no postest. Em
comparação com o grupo USUAL, constata-se, em alguns casos, valores de similaridade maiores face
a este grupo.
Quanto aos resultados escolares ambos os grupos apresentaram um aumento entre o pretest
e o postest, todavia o grupo TNC apresentou valores superiores comparativamente ao do grupo
USUAL. Note-se que ambas as unidades foram igualmente elaboradas com iguais requisitos face aos
conteúdos e que os alunos tinham à sua disposição os mesmos materiais de trabalho, como se
encontra descrito na secção 7.7.3.
Fazendo uma análise das localidades, constata-se que no grupo TNC quase todas apresentam
valores superiores no postest. Comparativamente ao grupo USUAL, a maioria dos grupos TNC
apresentaram piores resultados no teste diagnóstico (pretest) e no teste final (postest) apresentaram
valores superiores nos grupos TNC. Constatando-se uma melhoria dos resultados escolares na
maioria das localidades no grupo TNC face ao grupo USUAL, o que vai de encontro às hipóteses
formuladas.
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11.4. Conclusões relativas às hipóteses formuladas:
Na nossa opinião, este trabalho responde adequadamente ao problema de investigação e às
questões nos tínhamos colocado inicialmente. Algumas delas foram indiretamente respondidas nas
alíneas anteriores, apesar de acharmos interessante retomá-las de novo neste item.
Hipótese 1: Os alunos sujeitos à metodologia TNC têm melhores resultados face aos que
estiveram sujeitos à metodologia USUAL.
Hipótese 1.1. Os alunos sujeitos à metodologia TNC têm melhores resultados escolares face
aos que estiveram sujeitos à metodologia USUAL.
Apesar das duas planificações terem sido feitas com igual preocupação dos mesmos
conteúdos e inclusive todos os alunos terem à sua disposição o mesmo leque de atividades, os alunos
sujeitos a esta nova metodologia obtiveram claramente melhores resultados na prova final (teste
escrito final), como se pode confirmar no item 10.5.
Hipótese 1.2. As redes que representam a estrutura cognitiva dos alunos sujeitos à
metodologia TNC apresentam uma maior similaridade com a rede de referência.
O grupo TNC apresenta uma maior similaridade, embora valores muito próximos no postest
com a rede de referência comparativamente ao pretest. Todavia se o compararmos com o grupo
USUAL, este apresenta sempre valores de similaridade superiores com a rede de referência que o
grupo de alunos sujeitos à metodologia TNC. Como se pode constatar no item 10.3.
Hipótese 1.3. As redes que representam a estrutura cognitiva dos alunos sujeitos à
metodologia TNC apresentam uma maior coerência face aos sujeitos à metodologia usual.
Verificou-se que o grupo de indivíduos sujeitos à metodologia TNC apresentou no pretest e
postest valores superiores de índice de coerência comparativamente ao grupo USUAL, como se pode
verificar no item 10.1.
Hipótese 1.4. As redes que representam a estrutura cognitiva dos alunos sujeitos à
metodologia TNC apresentam uma menor complexidade face aos sujeitos à metodologia usual.
Constatou-se que o índice de complexidade apresentado pelo grupo de alunos sujeitos à
metodologia TNC diminuiu e no grupo de alunos sujeitos à metodologia Usual aumentou. Como se
pode constatar no item 10.2.
Hipótese 1.5. As redes que representam a estrutura cognitiva dos alunos sujeitos à
metodologia TNC apresentam um maior número de ligações corretas face aos que estiveram sujeitos
à metodologia USUAL.
De um modo geral as conclusões não foram iguais para todas as ligações, todavia constatouse que o grupo TNC, apresentou ligações estatisticamente corretas, visto que obtivemos resultados
estatisticamente significativos em algumas ligações, como se pode verificar no ponto 10.4.
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11.5.Repercussão para o ensino
Uma primeira repercussão para o ensino será o modo de conceção de uma unidade didática.
Neste novo processo de elaboração passa a centrar-se no aluno e não na Ciência, sendo que é
necessário um estudo prévio à abordagem de cada tema para a obtenção da rede de referência para
o mesmo. O aluno deixa de ser visto como sujeito paciente, mas passa a ser visto como uma peça
integrante do seu próprio processo de aprendizagem.
Uma repercussão importante é que o ensino recorrendo a esta nova metodologia permite
identificar quais os conceitos nucleares, em torno dos quais os alunos estruturam o seu próprio
conhecimento.
Note-se que os conceitos nucleares não são necessariamente conceitos matemáticos,
podendo ser exemplos associados ou relações estabelecidas entre conceitos. A organização do
conhecimento é vista como uma estrutura que resulta da interligação de pequenas unidades. Os
conceitos nucleares são aqueles que mais se destacam na estrutura cognitiva, por possuírem um
maior número de ligações e, por isso, o ensino deve organizar-se partido e em redor dos mesmos.
Segundo a TNC, o conhecimento processa-se de forma geográfica, isto é, não se vai
organizando de conceitos mais gerais para mais específicos, ou mais simples. Poderá ocorrer uma
organização deste tipo somente quando o aluno possua uma visão de conjunto do conhecimento.
A TNC defende que o conhecimento começa com conceitos que servem de base ou de âncora
a toda a estrutura cognitiva. Deste modo, contradizem o facto de o conhecimento se basear numa
estrutura hierárquica. A conceção da TNC é defensora que no processo de aprendizagem não existe a
necessidade de se produzir a partir de conceitos inclusivos, para outros mais simples, ou menos
genéricos. Defende que este processo baseia-se nos conceitos nucleares, os quais são mais
relevantes na estrutura cognitiva do aluno e que são eles que dão significado ao processo da nova
aprendizagem.
A abordagem didática deixa de se focar apenas nos conhecimentos a transmitir, mas
preocupa-se simultaneamente com a estrutura cognitiva que se pretende atingir nos alunos. Procurase estimular o conhecimento estrutural do aluno e também, trata-se de representar e modificar as
estruturas básicas e interrelacionais desse mesmo conhecimento.
A elaboração de uma unidade didática deixa de ser uma tarefa estática, mas passa a ser um
processo dinâmico, em que o professor terá de arranjar mecanismos, que segundo uma sequência
ditada pela rede de referência promovam a aproximação da estrutura cognitiva dos alunos dessa
mesma rede de referência. A seleção dos recursos é dependente da estrutura cognitiva preexistente
no aluno que se procurou conhecer e partir dela para melhorá-la.
As atividades selecionadas para a aula passam a ter um duplo papel, a transmissão dos
conhecimentos do tema e, simultaneamente, visam a alteração da estrutura cognitiva dos alunos, no
sentido de a aproximar da rede de referência. Provocando o surgimento de uma rede mais coerente
e mais próxima da referida rede.
O professor com esta nova metodologia possui uma maior visão de conjunto, sendo que
identifica com maior facilidade as lacunas ou erros dos alunos e, como tal, pode acionar atividades
que conduzam mais facilmente ao sucesso educativo dos mesmos.
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Esta nova abordagem das unidades didática é extremamente abrangente sendo que pode ser
utilizada em qualquer tema de qualquer disciplina, não se limitado apenas ao tema por nós
abordado.
As Redes Associativas Pathfinder usadas adequadamente são um método simples, rápido e
eficaz para a identificação de conceitos nucleares em redor dos quais estruturam os seu
conhecimento e para explorar e conhecer a evolução das redes de conhecimento dos alunos, quando
se encontram perante uma situação de ensino- aprendizagem. O programa GOLUCA constitui na
nossa opinião, uma importante ferramenta metacognitiva que permite de um modo simples e não
muito moroso a obtenção das redes Associativas Pathfinder dos alunos e os valores referentes a
diversos parâmetros de possível análise.
Podemos ainda ir mais longe, sendo que o professor pode colocar o aluno com um papel
ativo na construção do seu próprio conhecimento, com o apoio do programa GOLUCA, sendo que
este consegue identificar as suas lacunas, as suas dificuldades, quais os conceitos que deverá incidir.
11.6. Problemas abertos e sugestões para novas investigações.
A nossa investigação supõe uma nova forma de abordagem do conhecimento na área de
didática da Matemática. Precisamente por utilizar uma nova metodologia de ensino, os problemas de
investigação abertos são muitos. Alguns relacionados com a própria técnica e outros relacionados
com os possíveis objetos de estudo que pode ser aplicada. De todos eles podemos propôr sugestões
para novas investigações, na mesma área de conhecimento ou em áreas diferentes.
Queremos apenas deixar destacados alguns temas de investigação que consideramos
pertinentes e que consideramos possuírem um maior interesse:
1. O estudo com maior profundidade de outras características das redes.
- Quais as alterações produzidas referentes à forma de agrupação dos conceitos,
proximidade dos conceitos, sub-redes, entre outras?
2. A comparação dos resultados desta técnica com os de outras.
- Quais os resultados obtidos da comparação desta técnica com outras (técnicas de análise de
conteúdos, entrevistas, entre outras) aplicadas aos mesmos objetos de estudo?
3. A possível aplicação desta mesma técnica a outros temas.
- É possível aplicar esta metodologia a outros temas de Didática da Matemática, ou fora da
Didática da Matemática?
4. Investigação sobre a seleção de conceitos aplicados nas redes.
- Os mecanismos de seleção dos conceitos, que usamos serão os mais adequados para a
seleção de conceitos independentemente do tema em estudo?
5. Intervenção do aluno na elaboração da sua própria rede cognitiva.
- Será possível alterar o papel do aluno e promover-lhe uma maior interação com o seu
próprio processo de aprendizagem?
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6. O estudo da estrutura cognitiva dos professores e a correlação com a sua prática
educativa.
- Pode-se com esta técnica obter informação da estrutura cognitiva de um professor numa
determinada área e influenciar o seu estilo educativo?
7. O estudo mais centrado em algumas ligações da rede de referência.
- Um estudo mais centrado em algumas ligações conduz a resultados mais detalhados em
investigação?
8. O estudo da influência dos fatores socioculturais no processo de ensino-aprendizagem.
- Em que medida a discrepância entre as localidades com respeito a fatores culturais e
modelos de ensino influencia os resultados da investigação?

No final deste trabalho é bastante gratificante, apesar das dúvidas e das dificuldades
sentidas, ter contribuído com uma nova metodologia para processo ensino-aprendizagem. A paixão
de ensinar está aliada ao desejo de arranjar sucessivamente estratégias e metodologias que
promovam o sucesso educativo dos alunos.
Do leque de novas propostas de investigação apenas transmitem que o conhecimento
científico está em constante evolução e que muito ainda há por descobrir. Por ser uma tarefa
inacabada, continuaremos a tentar contribuir para a melhoria do sucesso educativo dos nossos
alunos, com a mesma vontade, curiosidade e empenho com que iniciamos o nosso estudo.
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Anexo I
Guião de professor USUAL
Na aula o docente deve promover o debate de ideias e partir dos conceitos que constam no anexo II
respeitando essa ordem de lecionação dos conteúdos. Sempre que achar pertinente deve complementar essa
lecionação com exemplos ou associações que achar pertinentes tal como foi dialogado com o investigador.
A coletânea “ Para praticar” (Anexo III)deve complementar as tarefas propostas na aula.

Guião de professor TNC
Este guião tem como principal finalidade ajudar o docente a seguir a linha de ideias da investigação que estamos
a desenvolver.
A aula será acompanhada pelo PowerPoint, que serve de guia ao docente na linha da investigação que estamos
a desenvolver. Esta investigação respeita, também, as normas e os conteúdos programáticos regentes em
Portugal.
As imagens escolhidas bem como as questões formuladas foram escolhidas de modo propositado, sendo o
principal objectivo desta investigação contribuir para a melhoria dos resultados escolares dos alunos.
Parte 1:
• O que é uma circunferência?
O professor deve explorar as ideias existentes nos alunos, deixando-os responder livremente e tentar perceber
se possuem uma definição correcta ou se detêm possíveis erros. Deverá sobretudo investigar se os alunos:
- referem o ponto centro como fazendo parte da circunferência?
- simplesmente não conseguem definir circunferência?
- confundem círculo com circunferência?
• Qual a diferença entre círculo e circunferência?
Esta questão irá permitir explorar as duas definições e perceber o nível de consolidação da definição de
circunferência que os alunos possuem. Perceber se os conseguem distingir, ou se os confundem.
O professor deverá questionar os alunos e tentar perceber qual a definição que os alunos possuem dos
conceitos. Só após esta exploração é que deverá apresentar uma definição de círculo e de circunferência e
sobretudo evidenciar as diferenças entre eles, podendo ser a seguinte:
Circunferência - é uma linha curva fechada que tem a característica de todos os seus pontos estarem
equidistantes de um ponto fixo (chamado centro)
Círculo - é o conjunto de pontos do plano constituído pela circunferência e pelo seu interior.
1

• Haverá alguma relação entre, círculo, circunferência e esfera?
As imagens apresentadas no PowerPoint foram escolhidas propositadamente, pois a esfera está reflectida no
chão, salientando a noção de terceira e de segunda dimensão da esfera e do círculo, respectivamente.
O professor deverá questioná-los e identificar o motivo de possíveis confusões entre os conceitos, podendo-se
salientar as investigações seguintes:
• Simplesmente não sabem verbalizar correctamente a diferença entre os conceitos?
• Dizem apenas “são redondos”?
• Explicam convenientemente a diferença entre os conceitos.
Nota: Como informação suplementar poderemos explicar a posição relativa de duas circunferências que está
apresentada no PowerPoint.
Seguidamente, deveremos explorar a noção de raio:
• O que é o raio?
-Identifica o raio como sendo o segmento de recta que une o centro a um ponto da circunferência;
-refere correctamente que a medida do raio é a distância, ou seja, o comprimento do segmento;
-Não consegue explicar, pois não possui uma definição clara.
- Outra , qual?
• O que é uma corda? O que a distingue de um diâmetro?
O aluno em relação à primeira questão certamente terá dificuldade em definir o que é uma corda, pois é um
conceito que é praticamente novo para ele.

Sugere-se a resolução da ficha 1.
Parte 2
Dever-se-á sintetizar e concluir que:
Corda é qualquer segmento de recta cujas extremidades são dois pontos da circunferência.
Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência.
Devemos salientar a noção de simetria aliada ao diâmetro de uma circunferência, pois o diâmetro divide a
circunferência em duas partes iguais.
Nesta fase o professor deverá introduzir a noção de eixo de simetria que já é conhecida de anos
lectivos anteriores, o recurso a exemplos visuais poderá ser uma boa alternativa.
Será interessante questionar os alunos sobre quantos eixos de simetria possui uma circunferência
e facilmente concluir que tem uma infinidade de eixos de simetria.

Aliado à simetria surgem as propriedades que se seguem:
Propriedade 1:
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A tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio que passa pelo ponto de tangência.

Propriedade 2:
Numa circunferência a recta perpendicular ao meio de uma corda passa pelo centro da circunferência

Propriedade 3:
Numa circunferência: arcos (ou cordas) compreendidos entre cordas paralelas são geometricamente iguais.

A exploração destas propriedades será efectuada com o auxílio da apresentação em PowerPoint,
promovendo uma discussão de ideias em grande grupo. Os alunos terão de efectuar um exercício
mental e imaginar o resultado da dobragem da figura.
Como revisão será recordada a posição relativa de uma recta e de uma circunferência.

Sugere-se a resolução da ficha 2
Parte 3

Considerando como base um relógio e os seus ponteiros, vamos tentar explorar a noção de ângulo:
- Qual o ângulo formado pelos ponteiros do relógio? Os alunos deverão ser capazes de identificar a
amplitude de cada ângulo através da imagem apresentada.
Com a questão: O que é a amplitude de um ângulo? Pretende-se aprofundar a noção de amplitude de
ângulo. Note-se que os queijos escolhidos têm a forma circular e nas fatias estão identificados
devidamente os ângulos, deste modo os alunos quando pensam num queijo irão certamente fazer
associações com ângulos e suas amplitudes, com o círculo ou circunferências.
Ao questionar os alunos sobre qual o maior ângulo? Pretende-se que os alunos percebam que os
ângulos têm a mesma amplitude apesar do “tamanho” ser diferente.
O docente poderá apresentar, por exemplo, a seguinte noção de ângulo: Região de um plano
concebida pela abertura de duas semi-rectas que possuem uma origem em comum, dividindo este
plano em duas partes.
A noção de arco de circunferência é uma noção difícil para o aluno, o PowerPoint visa efectuar uma
exploração visual e ajudar na compreensão do conceito.
É importante que os alunos percebam que é diferente o comprimento de um arco e amplitude de arco.
Ainda nesta fase introduz-se a noção de ângulo ao centro, sem o definir, recorrendo à noção de
ponteiros de relógios e de aros de bicicleta.

Sugere-se a resolução da ficha 3
3

Parte 4
Nesta parte pretende-se reforçar e esclarecer a noção de ângulo ao centro, como sendo um ângulo
com vértice no centro da circunferência, por outro lado, levar os alunos a conseguir identificar,
relacionar e aplicar as propriedades que lhe estão associadas.
Através da observação das figuras certamente os alunos deduzirão de forma rápida que um ângulo ao centro é
aquele cujo vértice coincide com o centro da circunferência e que cada um dos seus lados contém um raio da
circunferência.
A noção de amplitude de arco é nova para os alunos e deverá deter um pouco da atenção do professor. Será
importante explicar o que é um arco menor e arco maior e indicar a notação que se utiliza, pois para a maioria
será um conceito desconhecido.
Numa mini ficha de trabalho os alunos realizarão actividades nas quais explorarão relações entre o ângulo ao
centro e a amplitude do seu arco.
Será colocado um problema aos alunos do robot o qual para a sua resolução será necessário introduzir a noção
de ângulo inscrito.

Sugere-se a resolução da ficha 4
Parte 5
Ângulo inscrito é um ângulo que tem o vértice na circunferência e os lados contêm cordas dessa circunferência.
Sabe-se de igual modo que a amplitude de um ângulo inscrito é metade da amplitude do seu arco
correspondente. É de salientar que começámos a exploração com ângulos conhecidos (900, 1800, 450) por tornar
na nossa opinião a aprendizagem do aluno mais intuitiva e com maior significado para o aluno.
Através do PowerPoint reforçaremos essa ideia, explorando a memória visual do aluno.
Será necessário explorar as propriedades relativamente a este novo conceito, bem como a relação com o ângulo
ao centro. A exploração dos conceitos será efectuada através de exemplos.
• A amplitude de um ângulo inscrito é metade da amplitude correspondente
• Ângulos inscritos que contêm o mesmo arco são geometricamente iguais.
• Um ângulo inscrito numa semi-circunferência é um ângulo recto.
• Numa circunferência, os arcos correspondentes a dois ângulos ao centro iguais são geometricamente iguais,
e reciprocamente.

Sugere-se a resolução da ficha 5
A coletânea “Para praticar”( Anexo V) deve complementar as tarefas realizadas na aula.
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Anexo II
FICHA CIRCUNFERÊNCIA

Nome: _________________________________________________
Turma: _____

N.º ______

Classificação: __________ Professor: ______________ Enc. Educação: ____________
CIRCUNFERÊNCIA
Usa o compasso e desenha uma circunferência qualquer.
Assinala o centro C a circunferência.
Usa uma régua e traça os segmentos de recta [CA] [BD] e [EF].

• Que nome dás, na circunferência, a cada um destes segmentos de recta?
_____________________
• Qual a propriedade dos pontos situados na circunferência?
________________________________
• Qual a propriedade dos pontos situados no círculo?
_____________________________________
Recorda:
Circunferência de centro C e raio r é o lugar geométrico de todos os pontos do plano
que estão à mesma distância r de um ponto fixo C.
Círculo de centro C e raio r é o lugar geométrico de todos os pontos do plano que
estão a uma distância menor ou igual a r de um ponto fixo C.
Chamamos raio ao segmento de recta que une um ponto qualquer da circunferência com o seu
centro.
Corda é qualquer segmento de recta cujas extremidades são dois pontos da
circunferência.
Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência.
Assim, na circunferência de centro C que desenhaste:
• [CA] é o raio.
• [BD] é uma corda.
• [EF] é um diâmetro.
Usa o compasso e traça outra circunferência.
Usa a régua e traça um diâmetro, por exemplo, [MN].
Observa que o diâmetro [MN] divide a circunferência em duas semicircunferências.
Escolhe outro ponto da circunferência, por exemplo, P.
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Arco de circunferência é qualquer porção de circunferência compreendida entre dois pontos que
se dizem extremidades do arco.
Arco menor é qualquer arco menor do que a semicircunferência e que se pode
designar com duas letras.
Arco maior é qualquer arco maior do que uma semicircunferência que se pode
designar com três letras. Por exemplo, na figura, NMP.
Posição relativa de uma recta e de uma circunferência
Traça uma recta r.
Assinala um ponto A, situado
a 0,5 cm da recta. Desenha a
circunferência de centro A e
raio 1 cm.

Traça uma recta t.
Assinala um ponto B, situado
a 1cm da recta. Desenha a
circunferência de centro B e
raio 1cm.

Traça uma recta s.
Assinala um ponto C a 1,5
cm de s. Desenha a
circunferência de centro C e
raio 1 cm.

Para cada situação:
• A recta intersecta a circunferência?
• A figura admite eixo de simetria?
A recta r intersecta a A recta t intersecta a A recta s não intersecta a
circunferência de centro C, em circunferência no ponto T. t é circunferência de centro C. s
dois pontos. R é secante à tangente à circunferência em é exterior à circunferência.
circunferência.
T.

Informação: Posição relativa de duas circunferências
Observa agora, em cada caso, a posição relativa das duas circunferências de centros C e C’.
As
circunferências
são exteriores

As
circunferências
são tangentes
exteriores.

As
circunferências
são secantes.

As
circunferências
são tangentes
interiores.

As circunferências
são concêntricas.
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Simetria em relação a uma recta
Eixos de Simetria

•
•

Que podes dizer acerca das figuras A e B em relação à recta r?
Que nome se dá à recta s em relação à figura C?

Recorda:
Figuras Simétricas têm a mesma forma e dimensões. A figura B é simétrica da figura A em relação
a r.
Eixo de simetria: na figura C, a recta s é eixo de simetria da figura; divide a figura em duas partes
que se sobrepõem ponto por ponto – são geometricamente iguais. Uma figura pode ter dois ou
mais eixos de simetria. Há figuras que não têm eixos de simetria.
Quantos eixos de simetria tem uma circunferência?

Facilmente concluis que a circunferência tem uma infinidade
de eixos de simetria: Qualquer recta que passa pelo seu centro é eixo de simetria da
circunferência.
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Os eixos de simetria de uma circunferência são todas as rectas que passam pelo seu centro.

Um eixo de simetria de uma circunferência divide-a em duas semicircunferências.
Exercício:
1. Quantos eixos de simetria tem:
a) um triângulo equilátero?____________________________
b) um triângulo isósceles?_____________________________
c) um quadrado?____________________________________
d) um rectângulo?____________________________________
Propriedades:
1. Desenha no teu caderno uma figura como a seguinte, em que as cordas
[AB] e [LM] são paralelas e a recta r passa pelo centro da circunferência e
é perpendicular às cordas dadas.
-r passa pelo centro da circunferência, logo r é um eixo de simetria da
circunferência;
-se dobrares o papel segundo a recta r podes verificar que:
•
•

as cordas [AL] e [BM] vão coincidir;
os arcos AL e BM também.

De um modo geral,
•
•

Cordas compreendidas entre cordas paralelas são iguais.
Arcos compreendidos entre cordas paralelas são iguais.

2- Na figura seguinte, a recta t é tangente à circunferência de centro C, em T.
r é um eixo de simetria da circunferência.
[CT] é um raio da circunferência.
Sejam A e A’ dois pontos pertencentes à recta t,

tal que:

Se efectuares uma dobragem segundo a recta r, podes verificar que A vai
coincidir com A’. Logo, A e A’ são dois pontos simétricos em relação à recta r (eixo de simetria).
8

Podemos então concluir que [AA’] ⊥ r.
Logo, t ⊥ r e por consequência t ⊥ [CT].

De um modo geral,
Qualquer recta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangencia.
Resumindo:
A tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio que
passa pelo ponto de tangência

Numa circunferência, a recta perpendicular ao meio de uma
corda passa pelo centro da circunferência.

Numa circunferência:
• Arcos compreendidos por cordas paralelas são
geometricamente iguais.
• Cordas compreendidas por cordas paralelas são
geometricamente iguais.
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Nome: _________________________________________________

N.º ______

Turma: _____
Classificação: __________________ Professor: ______________ Enc. Educação:
____________

1. A figura representa um trapézio inscrito na circunferência.
Prova que:
a) O trapézio é isósceles.
b) O t arco PS ≅ arco QR

2. Na figura, o quadrado [ABCD] está inscrito na circunferência de
centro O.
A recta é tangente à circunferência em C.
2.1. Justifica que:
a) arco AB ≅ arco DC;
b) a recta t é perpendicular à diagonal [AC]do quadrado.
2.2 Classifica o ∆[ABC] quanto aos ângulos e quantos aos lados, justificando.

3. Na figura seguinte, a recta AB é tangente `a circunferência em
A.
a) Justifica que OÂB = 900
b) Determina Ô.
4. Na figura, O é centro da circunferência e a recta IJ é tangente
à circunferência em I.
a) Determina a amplitude de todos os ângulos considerados na
figura.
b) Sendo [OJ]= 8 cm e [OI]= 4 cm, determina o valor exacto de
[IJ]
10

Nome: _________________________________________________

N.º ______

Turma: _____
Classificação: __________________ Professor: ______________ Enc. Educação:
____________

Ângulos ao centro. Arcos e cordas correspondentes
Na figura
o

AOB chama-se ângulo ao centro porque tem o

vértice no centro da circunferência.

Ao ângulo ao centro considerado podes fazer corresponder o
arco menos AB.

Numa circunferência, a cada ângulo ao centro, corresponde um arco e, reciprocamente, a
cada arco corresponde um ângulo ao centro.

Por convenção, caso nada se diga em contrário, vamos apenas considerar:
•
•
•

Ângulos ao centro convexos, ou seja, de amplitudes compreendidas entre 00 e 1800;
Arcos menores;
Cordas que não sejam diâmetros.
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Numa circunferência, a cada ângulo ao centro, corresponde
uma corda e, reciprocamente, a cada corda corresponde um
ângulo ao centro.

Numa circunferência,
reciprocamente.

a cada arco corresponde uma corda e,

Sistema Sexagesimal
O GRAU é a unidade principal de um sistema de medida de amplitudes de
ângulo.
Na figura, a semi-recta

é perpendicular à semi-recta

Logo o AOB é recto. Imagina o AOB dividido em 90 ângulos iguais.
Cada um desses ângulos tem um grau (1o) de amplitude.
Assim, 1o = 1÷90 da amplitude do ângulo recto.
Considera-se ainda, o minuto e o segundo, sendo respectivamente:
1’= 1÷60 do grau
Logo, AÔB = 90o,

1’’= 1÷60 do minuto
1o=60’ e 1’=60’’

Chama-se sistema sexagesimal dadas estas últimas igualdades.

Igualdade de arcos, cordas e ângulos ao centro
correspondentes

Observa a figura, onde o arco AB é simétrico do arco CE, em relação à recta r.
12

Se o arco AB é simétrico em relação ao arco CE então
•
•
•
Logo,

Arco AB e arco CE são iguais;
A é simétrico de E
B é simétrico de C

•
•

As cordas [AB] e [CE] são iguais.
Os ângulos AOB e COE são iguais.
Numa circunferência, a arcos iguais correspondem cordas e
ângulos ao centro iguais.

Com um exemplo análogo ao anterior poderíamos concluir que:
1. Numa circunferência, a ângulos ao centro iguais correspondem arcos e cordas
iguais.
2. Numa circunferência, a cordas iguais correspondem arcos e ângulos ao centro
iguais.

Amplitude de um arco de circunferência

O AOB é um ângulo ao centro.
Ao AOB corresponde o arco AB.
Se AÔB =700 consideramos que a amplitude do arco
correspondente AB é também 700.

Representamos a amplitude do arco AB por
Se AÔB =70o , então

, podemos escrever:

= 700

A amplitude de um arco é igual à amplitude do ângulo ao centro correspondente.

As circunferências seguintes são concêntricas de centro O.
13

Conclusão:
= 700 ,ou seja, os arcos AC, A’C’ e A’’C’’ têm a mesma amplitude. No entanto, os
referidos arcos não são geometricamente iguais.
Dois arcos com a mesma amplitude só são geometricamente iguais se:
• Estiverem contidos na mesma
• Ou em circunferências
iguais

circunferência

Como sabemos que ângulos ao centro iguais correspondem arcos iguais (e reciprocamente),
podemos dizer, por exemplo, que:

-a um ângulo ao centro de 300 corresponde um arco de 300

- a um ângulo ao centro de 900 corresponde um arco de 900
-a um ângulo ao centro de 3600 (ângulo giro) corresponde um arco de 3600 (circunferência).
14

Resumindo:
As medidas das amplitudes dos ângulos ao centro e dos arcos correspondentes são iguais

A amplitude de um ângulo ao centro é igual à amplitude do arco correspondente

Numa circunferência, a cordas iguais correspondem:
-arcos menores iguais;
-arcos maiores iguais;
-ângulos ao centro iguais.
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Nome: _________________________________________________

N.º ______

Turma: _____
Classificação: __________________ Professor: ______________ Enc. Educação:
____________

1.

A circunferência tem centro O.

a) Se
b) Se
c) Se

= 350 determina
= 420 determina
0

= 300 determina

e
.

2. A circunferência tem o centro O;
[AB] é um diâmetro;
[OD]// [AC] e

OD = AC
a) Justifica que A ≅ DOB
b) Prova que ∆[ACO] é equilátero.
c) Determina a amplitude do arco AC, justificando.
d)Mostra que o arco CD ≅ arco DB.

3. Considera a figura seguinte:
3.1.Completa:
a) A figura I representa um………………
b) A figura II representa ………………….
c) A figura …….é uma “fatia” de um círculo e chama-se sector circular.

16

3.2. Supõe que o círculo seguinte tem centro C e raio 4cm.
Utilizando π=3,1 determina:
a) O perímetro do círculo;
b) O comprimento de uma semicircunferência;
c) O comprimento de um quarto de circunferência;
d) O comprimento do

.

d)Resolução

Para determinares o comprimento do arco (correspondente ao sector circular assinalado
podes utilizar uma regra de três simples).
Observa:
3600---------------2πr
500---------------x
No nosso caso,
3600-------------24,8cm
500-------------x cm

R: O comprimento do arco PQ é aproximadamente 3,4 cm.
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Nome: _________________________________________________

N.º ______

Turma: _____
Classificação: __________________ Professor: ______________ Enc. Educação:
____________

Ângulo inscrito num arco de circunferência

Todos os ângulos que, como estes têm o vértice sobre a circunferência e os seus lados contêm
cordas dizem-se ângulos inscritos.

O

AVB é um ângulo inscrito.

Está inscrito no arco AVB, chamado arco capaz do ângulo.

Arco AVB- arco capaz do ângulo
Arco AB – arco compreendido entre os lados do ângulo.
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Nome: _________________________________________________

N.º ______

Turma: _____
Classificação: __________________ Professor: ______________ Enc. Educação:
____________

Ângulo inscrito

1. Em relação à fig.1:
a) Justifica que COD é inscrito;
b) Indica o arco capaz do ângulo e o arco compreendido entre os seus lados.

2. a) Inscreve dois ângulos no arco IJK.
b) Quantos ângulos será possível inscrever no arco IJK?

Como determinar a amplitude de um ângulo inscrito?
Na figura observas que:
TÔR + RÔS = 1800 ( porque TOS é raso)
(porque a somas dos ângulos internos de
um triângulo é 1800).
Então,

E como o triângulo [RTO] é isósceles, tem dois lados e dois ângulos iguais:
19

Logo,

A amplitude de um ângulo inscrito numa circunferência é metade
da amplitude do ângulo ao centro que intersecta o mesmo arco.
Também se pode afirmar que:
A amplitude do ângulo inscrito é igual a metade da amplitude do
arco que ele contém

Ângulos inscritos intersectando o mesmo arco
Observa a figura. Cada ângulo assinalado:
• Está inscrito na circunferência;
• Intersecta o arco AB
• Tem amplitude igual a metade do arco AB
Logo, os ângulos assinalados na figura são todos geometricamente iguais.

Ângulos inscritos numa circunferência, que intersectam o mesmo arco, são ângulos

Observa a figura onde [AB] é diâmetro da circunferência. Cada ângulo assinalado:
• Está inscrito numa circunferência;
Intersecta o arco AB de amplitude 1800
•

Tem de amplitude metade do arco A, isto é, 1800÷2 = 900

Qualquer ângulo inscrito numa semicircunferência tem de amplitude 900
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Nome: _________________________________________________

N.º ______

Turma: _____
Classificação: __________________ Professor: ______________ Enc. Educação:
____________
Em cada uma das figuras seguintes, determina x:

1.

Exercício resolvido:
Na figura,
= 300.
a)Que nome se dá ao ângulo AMB e ao ângulo AOB, na circunferência de
centro O?
b) Calcular
e
.
Resolução:
a)

é ângulo inscrito na circunferência.

é ângulo ao

centro
b)

= 300
= 2 × 300 = 600 ;

= 600 ;

= 1800 – 600 = 1200

2.

Em cada circunferência de centro O, calcula x:

3.

Observa as figuras e calcula x e y:
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Anexo III
Para praticar – usual
1. Observa as figuras e determina os ângulos representados pelas letras, justificando todos os passos:

2. Determina x, y e z sabendo que AB é tangente à circunferência de centro O.
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3. Investigação (simetria da circunferência)
Passo1- constrói uma circunferência e marca o centro
Passo 2 – constrói duas cordas não perpendiculares que não sejam
diâmetros
Passo 3 – constrói as perpendiculares do centro até cada corda anterior
Passo 4- com a ajuda do compasso, compara as distâncias (medida ao
longo da perpendicular) do centro para as cordas.
Como é que a perpendicular que passa pelo centro da circunferência divide a corda que intersecta?

4. Investigação
Passo1- constrói uma circunferência e marca o centro
Passo2- constrói duas cordas não perpendiculares que não sejam
diâmetros
Passo 3 – constrói a mediatriz de cada corda e prolonga-as até se cruzarem
O que existe de especial com o ponto de intersecção?

5. Investigação – Prato
O Elton recolheu um pedaço de um prato de cerâmica na ilha de Samos. É
sabido pelos arqueólogos que os pratos clássicos com este design em
particular têm um diâmetro de 15 cm. O Elton quer calcular o diâmetro
do pedaço que ele encontrou para confirmar é um prato clássico grego.
Trace o contorno do prato numa folha de papel. Determine o diâmetro
para o Elton.

6. A circunferência tem centro O.
a) Se

determina arco AB.

b) Se arco AB = 420 determina AÔB e arco ACB.
c) Se arco ACB =3000 determina AÔB.

8. Observa as figuras e determina as amplitudes dos arcos.

23

9.

Um triângulo [ABC] encontra-se inscrito numa circunferência, se a medida do ângulo
BÂC é de 370, determine a medida do arco BC.

10.
Na figura ao lado: o ângulo ABC mede 1000. Determina a
medida do maior arco determinado por ditas tangentes.

11. Na figura as circunferências são concêntricas, arco DF = 80º e BÔC = 150º. Determine:

12. Estes heptágonos estrelados definem sobre cada uma das
circunferências 7 arcos iguais.

Determina a amplitude dos ângulos assinalados.
13. O hexágono estrelado define sobre a circunferência 6 arcos
iguais. Determina a amplitude de cada um dos ângulos da figura.

24

14. Na figura sabe-se que:
• O ponto O é o centro da circunferência;
• A recta AD é tangente à circunferência;
• ADˆ B = 30º
a. Determine a amplitude:
i. do ângulo AOB;
ii. do ângulo ACB;
iii. do arco menor AB;
iv. do arco maior ACB.
b. Relativamente ao triângulo [AOB]:
i. Justifique se se trata de um triângulo
isósceles.
ii. Qual é a amplitude dos ângulos BAO e
ABO?
15. Investigação (ângulos inscritos propriedades)
Passo 1- constrói uma circunferência.
Passo 2 – selecciona dois pontos sobre a circunferência. Denomina-os
de A e B.
Passo 3- selecciona um ponto P no arco maior e desenha o ângulo
inscrito
Passo 4 – mede o ângulo
Passo 5 – selecciona outro ponto Q no arco maior APB e constrói o ângulo inscrito
Passo 6 – mede o

. Compara as amplitudes dos ângulos

e

.

Dois ângulos inscritos que intersectem o mesmo arco ______________________

16. Investigação
Passo 1 – constrói uma circunferência
Passo 2 – desenha o diâmetro
Passo 3 – desenha três ângulos inscritos no mesmo semicírculo
Passo 4 – mede cada ângulo dos ângulos anteriores
Ângulos inscritos num mesmo num semicírculo são_________________________
17. Resolve:

25

a)

=?

c)

e)

b)

=?

d) arco z =?

=
= 8cm
=?

f)

= 6 cm;
= 4 cm
= 8 cm ;
= 3 cm
= 6 cm

Determina o perímetro de OPBDQ

18. Investigação (simetria da circunferência)
Passo1 – constrói uma circunferência de centro O
Passo 2 – utiliza a régua para desenhar uma recta que intersecte a
circunferência em apenas um ponto. Denomina-o de T e constrói o segmento
[OT]
Passo 3 - Recorre ao transferidor para medir os ângulos em T
Compara os resultados com os dos teus colegas e tenta completar a frase
A tangente a uma circunferência _____________________ao raio no ponto de tangência
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19.
A conjectura da tangente aparece em muitas aplicações relacionadas
com o movimento circular. Um satélite por exemplo, mantém a sua
velocidade numa direcção tangente à sua órbita circular. Este vector de
velocidade é perpendicular à força da gravidade, que mantêm o satélite em
orbita. Se a gravidade fosse desligada de repente de alguma forma, o
satélite iria viajar para o espaço numa linha recta tangente à sua órbita?

20. Na figura abaixo está representada uma
circunferência de centro em C.

a) Prova que o triângulo [ABD] é rectângulo em D.
b) Determina a amplitude do arco BD

21. Considera a circunferência de centro em O, abaixo representada, na qual se
encontra inscrito um decágono regular [ABCDEFGHIJ]
a) Determina a amplitude do ângulo IOC.
b) Determina FÂE
c) Justifica a seguinte afirmação: «Os ângulos COD e IOH
são geometricamente iguais.»

1.

4.

22. Resolve:

3.

2.

e

7. [JUST] é um losango.

5.

e

8. [CALM] é um rectângulo

6.

9. [DOWN] é uma pipa
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11.

10.

13.

e

12.

||
e

e

15.

14.

23. Na figura abaixo está representada uma circunferência de centro em O.

a)Determina a amplitude do arco AB.
b) Considera uma recta tangente à circunferência no ponto A e
um ponto D pertencente a essa recta. Determina, justificando, a
amplitude do ângulo BAD.

24. Na circunferência de centro em C, abaixo representada, Sabe-se que

Determina
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25. A figura abaixo representa uma circunferência de centro em O.
Qual é a amplitude do arco BC?

26. A figura abaixo representa um quadrado inscrito numa circunferência de
centro em O.
a) Justifica que os arcos AB e DC são geometricamente iguais.
b) Justifica que a recta t é perpendicular à diagonal [AC] do quadrado.
27. A figura abaixo representa uma circunferência de centro no ponto O.
A recta IJ é tangente à circunferência no ponto I.
a) Determina a amplitude dos ângulos LOI
b) Sendo = 8 cm e se o raio da circunferência medir 4
cm, determina o valor exacto de [IJ].

28. Considera a circunferência de centro em C, abaixo representada
a) Justifica que o triângulo [ABC] é isósceles.
b) Determina CÂB.

29. Considera a circunferência de centro em O. As cordas [AB] e [CD] são paralelas
a) Justifica que os arcos AD e BC são geometricamente
iguais.
b) Determina DÂO, justificando os cálculos efectuados
c) Justifica que o quadrilátero [ABCD] é um rectângulo.
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30. Considere a circunferência de centro em O, cujo perímetro é 4π cm.
a) Sabendo que AÔB= 320, determina a amplitude do
arco menor AB.
b) Determina o comprimento do arco menor AB
31. A figura abaixo representa um triângulo equilátero [EFG], inscrito numa
circunferência de centro no ponto C.
a) Justifica que os arcos EF, FG e GE são geometricamente iguais.
b) Determina a amplitude do arco menor EF.

32. Considera a figura seguinte:
O ponto O é o centro da circunferência. Indica:
a) um diâmetro _____
b)uma corda _____
c) uma semi-circunferência _____
d)um ângulo ao centro _____
e) um ângulo inscrito ______
f) uma recta tangente à circunferência ______

33. Em cada uma das figuras determina a amplitude do ângulo x

34. Na figura está representada uma circunferência de centro O e ângulo inscrito

a) Se
b) Se

= 400, determina a amplitude do arco AC .
= 700, determina a amplitude do ângulo
.
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c) Se arco ABC = 3000, determina a amplitude do ângulo

.

35. [ABC] é um triângulo inscrito na circunferência de centro O e arco AB= 1100.
Indica a amplitude:
a) do ângulo
______
b) do arco BC ______
c) do ângulo
_____
______
d) do ângulo
e) do ângulo
______

36. Na circunferência seguinte, O é o seu centro;
= 700
a) Indica, justificando:
=
· a amplitude do ângulo
· a amplitude do arco AF =
b) Como classificas o triângulo [BOC] quanto aos lados? Justifica.

37.

Observa as figuras e determina o valor de x:

38. Observa as figuras. O é o centro da circunferência. Determina os ângulos
representados pelas letras e justifica todos os passos que conduziram à tua resposta.

31

Soluções:
1.1. 600
1.2. 550 ; 1250 1.3. 1200 1.4. 360; 720 1.5. 400
1.8. 700; 950 ; 1100 1.9. 900; 1300; 400

1.6. 480 1.7. 680; 500

2.1. 520; 520; 760 2.2. 900; 250; 650
3. Divide a corda em dois segmentos iguais
4. é o centro
7. a) arco AB= 350; b) AÔB= 420; arco ACB = 3180 c) arco ACB= 3000; arco AB= 600; AÔB= 600
8. a) arco AB= 600; arco ABC= 1800; arco BC =1200; arco ADC= 1800; BÔC= 1200
b) arco AB= 500; arco CD = 500; arco EF= 500
9. (B)
10.(D)
11. a) 800 b) 1300 c) arco AB = 1300; arco EF= 1500 d) arco DE =1300; arco HI = 1500
12. a 128,570 ; b 77,140
13. 600; 600
14. a) i) 600; ii) 300, iii) 600 iv) 3000
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b) i)O triângulo é equilátero iii) Ambos são de 600
15. São iguais.
16. Rectos
17. a) w= 700 ; b) x= 1650 c) y= 960 d) z= 840 e) 8 cm f) 20 cm
20. b) arco BD= 1200

18. Perpendicular 19. Sim

21. a)1440 b) 180 c) são ângulos ao centro com o mesmo arco.
22. 1. a=650 2. b= 300 3. c =700 4. 1400 5. f=900 g= 1050 6. h=500 7. w= 1300 8. 1480 9. 440
10. 820 11. 1400 12. 710

13. r= 1200 s= 600 14. 3600 15. y = 750

23. a) 1200 b) 600 24. Arco BD= 360 ; arco AB = 1440 25.arco BC = 400
26. a) Correspondem a cordas iguais ; b) qualquer recta tangente a uma circunferência é
perpendicular ao diâmetro no ponto de tangencia.

27. a)800 b)
cm
28. a) [AC] e [BC] têm o comprimento do raio
b) 400
29. a) arcos compreendidos entre cordas paralelas são iguais.
b) 650
c) ângulos rectos e lados paralelos dois a dois.
30. a) 320 b)
31. a) arcos correspondentes a cordas iguais. b) 1200
32. a) [AF] b) [AT] c) arco AF d) AOT e) TAF f) s
33. a) 600 b) 200
34. 800 b) 350 c) 300
35. a) 550 b) arco BC= 700 c) 300 d) 900 e) 1250
36. a) 550 ; arco AF = 900 b) Isósceles
37. a) 620 b) 300 c) 110 d) 760
38.

a) x= 650 e y= 420 ( os ângulos DCB e BAD são rectos por serem inscritos numa
semicircunferência)
b) x= 380 e y= 270 (ângulos inscritos com o mesmo correspondente são iguais)
c) x= 720 e y= 480 (ângulos inscritos numa semicircunferência são rectos)
d) x+ 520 = 1800
x= 1280
e) y + 750 = 1800

y= 1050;Como AB// CD, tem-se arco DA= arco CB e,

consequentemente, x=300; z= 1800-( 300 + 1050)=450
= 1800 - 630 = 1170 ;
= 1800- 1170= 630 ; x= 1800-(630+ 380)= 790
f)
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Anexo IV
Ficha 1
Exercício 1:

1. Uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que são __________________ de
um ponto fixo, chamado __________________.

2. Um círculo é o lugar geométrico constituído pela______________ e pelo __________________.
3. _________________ é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência.

Exercício 2: Através da observação das seguintes figuras tenta escrever uma definição para cada um dos
conceitos analisados:

,

,

,

Fig.1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

e

são cordas

,

,

e

não são cordas

1. Corda:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Fig. 5

,

,e

são diâmetros do círculo de centro

em O

Fig. 6

,

,

,e

não são diâmetros do círculo

de centro P

2. Diâmetro:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Exercício 3: Considera a circunferência de centro em O.
Completa:
•

5 cm é o comprimento do _________

•

[CD] é um _____________________

•
•

5 cm

é o comprimento do ______________
é uma ___________________

10 cm
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Ficha 2- simetria
Exercício 1:
Numa circunferência existem infinitos eixos de simetria. Qualquer linha recta que passe pelo
___________________ da circunferência é um eixo de simetria.
Exercício 2: Completa as seguintes frases referentes às propriedades que acabaste de descobrir no
PowerPoint da tua aula:

Propriedade
A tangente a uma circunferência é _______________ ao raio que passa pelo ponto de
tangência.

Propriedade
Numa circunferência a recta ______________ ao meio de uma corda passa pelo
centro da circunferência e, como tal, divide a corda em dias partes __________.

Propriedade:
Numa circunferência: arcos (ou cordas) compreendidos entre cordas paralelas são_____________________

3. A figura representa um trapézio inscrito na circunferência.
Prova que:
a) O trapézio é isósceles.
b) O arco PS ≅ arco QR
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4.

Na figura, o quadrado [ABCD] está inscrito na circunferência de
centro O.

A recta t é tangente à circunferência em C.
4.1. Justifica que:
a) arco AB ≅ arco DC;
b) a recta t é perpendicular à diagonal [AC] do quadrado.
4.2 Classifica o ∆[ABC] quanto aos ângulos e quantos aos lados,
justificando.

5. Na figura seguinte, a recta AB é tangente à circunferência em A.
0

a) Justifica que OÂB = 90
b) Determina Ô.

6. Na figura, O é centro da circunferência e a recta IJ é tangente à
circunferência em I.
a) Determina a amplitude do ângulo L

b) Sendo

= 8 cm e

= 4 cm, determina o valor exacto de
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Ficha 3 – ângulo ao centro
1. Os pontos estão todos a igual distância entre si.
Determina:
A amplitude de AÔB = ___________
A amplitude do arco AB = _________

Podes concluir que:

A amplitude de um ângulo ao centro é _____________ à amplitude do seu arco correspondente.

2. Completa:

3000
1300

A

= ______________

Arco AC = ___________

2800

A

= ______________

Arco AC = ___________

3. Sabendo que os aros da bicicleta dividem-na
em 4 partes iguais.
Determina:
a) A amplitude ao ângulo ao centro assinalado
na figura.
b)

A amplitude do arco correspondente
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4. Sabendo que os aros da bicicleta dividem-na
em 8 partes iguais.
Determina:
a) A amplitude ao ângulo ao centro assinalado na
figura.
b) A amplitude do arco correspondente
c) Se o raio da bicicleta for 5 cm qual será o
comprimento do arco da alínea anterior?

5. Completa de modo a obteres afirmações verdadeiras.

Sendo [ABCD] um quadrado:
= _____
Arco AB= ______

Sendo [ABCDEF] um hexágono regular
= _____
Arco AB= ______

6. A circunferência de centro em C abaixo representada
c)

Justifica que o triângulo [ABC] é isósceles.

d)

Determina CÂB.
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7. Considere a circunferência de centro em O, cujo perímetro é 720 cm.
c)
Sabendo que AÔB= 300, determina a amplitude do arco
menor AB.
d)

Determina o comprimento do arco menor AB

8. Na figura as circunferências são concêntricas, arco DF = 800 e BÔC = 1500.
Determine:

9. Determina a amplitude do ângulo com menor medida formado pelos ponteiros de
cada relógio.
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Ficha 4 - ângulo inscrito
1.

O que é um ângulo inscrito?

ABC,

BCD

e

CDE são ângulos

inscritos. Os arcos correspondentes são,
respectivamente, arco AC, arco BD e arco
EBC.

PQR, STU, e VWX não são ângulos
inscritos.

Ângulo inscrito:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Holofote
2.

Se quisermos colocar um holofote num ponto da circunferência que limita a arena e que ilumine
exactamente a mesma zona, quando colocado no centro da arena, que medida deverá ter o ângulo
facho de luz?

400

400

?
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Ficha 5- ângulo inscrito, ângulo ao centro e propriedades
1. Que relação há entre os ângulos alfa e beta?

2. Em cada uma das figuras determina a amplitude do ângulo x

3. Na figura está representada uma circunferência de centro O e ângulo inscrito
a) Se

.

= 400, determina a amplitude do arco AC.

0
b) Se arco AC = 70 , determina a amplitude do ângulo

c) Se

= 3000, determina a amplitude do ângulo

.
.

4. [ABC] é um triângulo inscrito na circunferência de centro O e arco AB = 1100.
Indica a amplitude:
a) do ângulo
______
b) do arco BC ______
c) do ângulo

_____

d) do ângulo

______

e) do ângulo

______
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5. Na circunferência seguinte, O é o seu centro;
a) Indica, justificando:
· a amplitude do ângulo

0

= 70

=

· a amplitude do arco AF =
b) Como classificas o triângulo [BOC] quanto aos lados? Justifica.

6. Considera a circunferência de centro em O. As cordas [AB] e [CD] são paralelas
d) Justifica que os arcos AD e BC são geometricamente iguais.
e) Determina DÂO, justificando os cálculos efectuados
f) Justifica que o quadrilátero [ABCD] é um rectângulo.

7.
A figura abaixo representa um triângulo equilátero [EFG], inscrito numa circunferência de centro
no ponto C.
c)
Justifica que os arcos EF, FG e GE são geometricamente
iguais.
d)

8.

Determina a amplitude do arco menor EF.

Na figura abaixo está representada uma circunferência de centro em C.

c)

Prova que o triângulo [ABD] é rectângulo em D.

d) Determina a amplitude do arco BD

43

9.

Considera a circunferência de centro em O, abaixo representada, na
qual se encontra inscrito um decágono regular [ABCDEFGHIJ]

d) Determina a amplitude do ângulo IOC.
e) Determina FÂE
f)

Justifica a seguinte afirmação: «Os ângulos COD e IOH são
geometricamente iguais.»

10. Na figura abaixo está representada uma circunferência de centro em O.

a)Determina a amplitude do arco AB.
b) Considera uma recta tangente à circunferência no ponto A e
um ponto D pertencente a essa recta. Determina, justificando,
a amplitude do ângulo BAD.

11. Na circunferência de centro em C, abaixo representada, sabe-se que

Determina

12. A figura abaixo representa uma circunferência de centro em O.
Qual é a amplitude do arco BC?
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Soluções
Ficha 1:
1.1. Equidistantes, centro.
1.2. Circunferência, seu interior.
1.3. Raio
2. Corda: segmento de recta cujas extremidades são dois pontos da circunferência
Diâmetro: maior corda da de uma circunferência. Contêm o centro da circunferência.
3. Raio, diâmetro, diâmetro, corda.
Ficha 2:
1. Centro
2. Perpendicular, perpendicular, iguais, geometricamente iguais.
4.1. a)Tem-se que cordas iguais correspondem arcos iguais, e o quadrado tem os lados todos iguais.
b) Qualquer recta tangente é perpendicular ao diâmetro no ponto de tangência.
4.2. Isósceles, rectângulo.
5. a) Qualquer recta tangente é perpendicular ao diâmetro no ponto de tangência.
0

b) Ô= 50

6. a) LÔI= 800 b) 4

cm.

Ficha 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0
0
45 ; 45 ; igual.
0
0
0
0
80 , 130 , 280 , 300 .
0
0
a) 90 , b) 90
0
0
a) 45 b) 45 c) 5/4π cm
0
0
0
0
90 , 90 , 60 , 60
a) Tem dois lados iguais, pois

e

são raios.

0

b) 40
0
7. a) 30 b) 60 cm
0
0
0
0
0
0
8. a) 80 b) 130 c) 130 , 150 d) 130 , 150
0
0
0
9. 90 , 60 , 120
Ficha 4:
Ângulo inscrito: é aquele em que se o vértice está sobre a circunferência e os seus lados contêm cordas.

0

1. 20

Ficha 5
1.
2.
3.
4.

β = 2α
0
0
a) 60 b) 20
0
0
0
a) 80 b) 35 c) 30
0
0
0
0
0
a) 55 b) 70 c) 35 d) 90 e) 125
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5. a) 550; 900 b) isósceles, pois dois lados são raios
6. a) Arcos compreendidos entre cordas paralelas são geometricamente iguais
0

b)65

c) Tem ângulos rectos e lados paralelos.
7)a) Se o triângulo é equilátero tem os lados são iguais, logo as cordas [EG], [GF] e [EF] são iguais
e arcos correspondentes a cordas iguais também são iguais.
b) 1200
8. É um ângulo inscrito numa semicircunferência.
9. a) 1440 b) 180 c) são ângulos ao centro com arcos correspondentes iguais.
10. a) 1200 b) 600
11. arco BD = 360, arco AB= 1440
12. 400
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Anexo V
Para praticar TNC
1. Observa as figuras e determina os ângulos representados pelas letras, justificando todos os
passos:

2. Determina x, y e z sabendo que AB é tangente à circunferência de centro O.
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3.

Quantos eixos de simetria tem:

a) um triângulo equilátero?____________________________
b) um triângulo isósceles?_____________________________
c) um quadrado?____________________________________
d) um rectângulo?____________________________________

4.

Investigação (simetria da circunferência)

Passo1- constrói uma circunferência e marca o centro
Passo 2 – constrói duas cordas não perpendiculares que não sejam
diâmetros
Passo 3 – constrói as perpendiculares do centro até cada corda anterior
Passo 4- com a ajuda do compasso, compara as distâncias (medida ao
longo da perpendicular) do centro para as cordas.
Como é que a perpendicular que passa pelo centro da circunferência divide a corda que
intersecta?

5.

Investigação

Passo1- constrói uma circunferência e marca o centro
Passo2- constrói duas cordas não perpendiculares que não sejam
diâmetros
Passo 3 – constrói a mediatriz de cada corda e prolonga-as até se
cruzarem

O que existe de especial com o ponto de intersecção?
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6. Investigação – Prato
O Elton recolheu um pedaço de um prato de cerâmica na ilha de
Samos. É sabido pelos arqueólogos que os pratos clássicos com
este design em particular têm um diâmetro de 15 cm. O Elton quer
calcular o diâmetro do pedaço que ele encontrou para confirmar é
um prato clássico grego.
Trace o contorno do prato numa folha de papel. Determine o
diâmetro para o Elton.

7. A circunferência tem centro O.
a) Se

determina arco AB.

b) Se arco AB = 420 determina AÔB e arco ACB.
c) Se arco ACB =3000 determina AÔB.
8. Observa as figuras e determina as amplitudes dos arcos.

39. Um triângulo [ABC] encontra-se inscrito numa circunferência, se a medida do ângulo
BÂC é de 370, determine a medida do arco BC.

40.
Na figura ao lado: o ângulo ABC mede 1000. Determina a
medida do maior arco determinado por ditas tangentes.

41.
A circunferência tem o centro O;
[AB] é um diâmetro
[OD]// [AC] e OD = AC
a) Justifica que A ≅ DOB
b) Prova que ∆[ACO] é equilátero.
c) Determina a amplitude do arco AC, justificando.
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d)Mostra que o arco CD ≅ arco DB.

12. Considera a figura seguinte:
12.1.Completa:
a) A figura I representa um………………
b) A figura II representa ………………….
c) A figura …….é uma “fatia” de um círculo e chama-se sector circular.

12.2. Supõe que o círculo seguinte tem centro C e raio 4cm.
Utilizando π=3,1 determina:
a) O perímetro do círculo;
b) O comprimento de uma semi-circunferência;
c) O comprimento de um quarto de circunferência;
d) O comprimento do arco PQ.
d)Resolução
Para determinares o comprimento do arco (correspondente ao sector circular assinalado podes utilizar
uma regra de três simples).

Observa:

3600---------------2πr
500---------------x

No nosso caso,
3600-------------24,8cm
500-------------x cm
R: O comprimento do arco PQ é aproximadamente 3,4 cm.

13. Estes heptágonos estrelados definem sobre cada uma das circunferências 7 arcos iguais.
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Determina a amplitude dos ângulos assinalados.

O hexágono estrelado define sobre a circunferência 6 arcos
iguais. Determina a amplitude de cada um dos ângulos da figura.

14.

15. Na figura sabe-se que:
• O ponto O é o centro da circunferência;
• A recta AD é tangente à circunferência;
• ADˆ B = 30º
a. Determine a amplitude:
i. do ângulo AOB;
ii. do ângulo ACB;
iii. do arco menor AB;
iv. do arco maior ACB.
b. Relativamente ao triângulo [AOB]:
i. Justifique se se trata de um triângulo
isósceles.
ii. Qual é a amplitude dos ângulos BAO e
ABO?
16. Investigação (ângulos inscritos propriedades)
Passo 1- constrói uma circunferência.
Passo 2 – selecciona dois pontos sobre a circunferência. Denomina-os
de A e B.
Passo 3- selecciona um ponto P no arco maior e desenha o ângulo
inscrito
Passo 4 – mede o ângulo
Passo 5 – selecciona outro ponto Q no arco maior APB e constrói o ângulo inscrito
Passo 6 – mede o

. Compara as amplitudes dos ângulos

e

.

Dois ângulos inscritos que intersectem o mesmo arco ______________________

17. Investigação
Passo 1 – constrói uma circunferência
Passo 2 – desenha o diâmetro
Passo 3 – desenha três ângulos inscritos no mesmo semicírculo
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Passo 4 – mede cada ângulo dos ângulos anteriores
Ângulos inscritos num mesmo num semicírculo são_________________________

18. Resolve:

g)

i)

=?

h)

j)

=?

arco z =?
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k)

=
= 8cm
=?

l)

= 6 cm;
= 4 cm
= 8 cm ;
= 3 cm
= 6 cm

Determina o perímetro de OPBDQ

19. Investigação (simetria da circunferência)
Passo1 – constrói uma circunferência de centro O
Passo 2 – utiliza a régua para desenhar uma recta que intersecte a
circunferência em apenas um ponto. Denomina-o de T e constrói o segmento
[OT]
Passo 3 - Recorre ao transferidor para medir os ângulos em T
Compara os resultados com os dos teus colegas e tenta completar a frase
A tangente a uma circunferência _____________________ao raio no ponto de tangência

20. A conjectura da tangente aparece em muitas aplicações
relacionadas com o movimento circular. Um satélite por exemplo,
mantém a sua velocidade numa direcção tangente à sua órbita
circular. Este vector de velocidade é perpendicular à força da
gravidade, que mantêm o satélite em orbita. Se a gravidade fosse
desligada de repente de alguma forma, o satélite iria viajar para o
espaço numa linha recta tangente à sua órbita?
21. Determine a amplitude dos ângulos pedidos.
a)

b)
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c)

d)

22. Resolve:
16.

19.

18.

17.

e

22. [JUST] é um losango.

20.

e

23. [CALM] é um rectângulo

21.

24. [DOWN] é uma pipa
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26.

25.

28.

e

27.

||
e

e

29.

30.

23. Observa a figura seguinte:

23. 1. Em relação à fig.1:
a) Justifica que

COD é inscrito;

b) Indica o arco capaz do ângulo e o arco compreendido entre os seus lados.
23. 2. Em relação à fig.2:
a) Inscreve dois ângulos no arco IJK.
b) Quantos ângulos será possível inscrever no arco IJK?
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24. Em cada uma das figuras seguintes, determina x:

(arco capaz mede 2100)

25. Em cada circunferência de centro O, calcula x:

26.

Observa as figuras e calcula x e y:
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27.

Observa as figuras e determina o valor de x:

28. Observa as figuras. O é o centro da circunferência. Determina os ângulos
representados pelas letras e justifica todos os passos que conduziram à tua resposta.
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Soluções:
1.1 600
1.2. 550 ; 1250 1.3. 1200 1.4. 360; 720 1.5. 400
1.9. 700; 950 ; 1100 1.9. 900; 1300; 400

1.6. 480 1.7. 680; 500

2.1. 520; 520; 760 2.2. 900; 250; 650
3. a) três b) dois c) quatro d) dois
4. em duas partes iguais
5. é o centro
7. a) arco AB= 350; b) AÔB= 420; arco ACB = 3180 c) arco ACB= 3000; arco AB= 600; AÔB= 600
8. a) arco AB= 600; arco ABC= 1800; arco BC =1200; arco ADC= 1800; BÔC= 1200
b) arco AB= 500; arco CD = 500; arco EF= 500
9. (B)
10.(D)
11.a)
b)

A DOB são ângulos alternos internos
=

; [OD]tem a medida de um raio, logo os três lados são iguais.

c) Arco AC = 600 – arco correspondente a AÔC que é um ângulo ao centro.
d) Se DÔB = CÂO =600 logo arco DC=600; arco CD = 600
12.1. a) círculo b) semicírculo c)III
12.2. a) 24,8 cm b) 12,4 cm c) 6,2 cm
13. a 128,570 ; b 77,140
14. 600; 600
15. a) i) 600; ii) 300, iii) 600 iv) 3000
b) i)tem dois lados que têm o comprimento de um raio. ii) 600
16. São geometricamente iguais.
17. São rectos
18. a) w= 700 ; b) x= 1650 c) y= 960 d) z= 840 e) 8 cm f) 20 cm
19. Perpendiculares 20. Sim
21. a)x=200;y=200 b) 430 c) 480 d) 600
22. 1. a=650 2. b= 300 3. c =700 4. 1400 5. f=900 g= 1050 6. h=500 7. w= 1300 8. 1480 9. 440
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10. 820 11. 1400 12. 710

13. r= 1200 s= 600 14. 3600 15. y = 750

23.1. a) Trata-se de um ângulo inscrito, porque os seus lados contém cordas e o vértice está
contido na circunferência.
b) arco CD – arco compreendido entre os seus lados; arco COD é o arco capaz.
23.2. b) Infinitos
24. a) 1200 b) 480 c) 900 d) 820 e) 2200 f) 750
25. a) 580 b) 400 c) 440
26. a) 480 b) 350; 200 c) 470 ; 430 d) 400; 580
27. a) 620 b) 300 c) 110 d) 760
28.a) x = 650 e y = 420 ( os ângulos DCB e BAD são rectos por serem inscritos numa
semicircunferência)
b) x = 380 e y = 270 (ângulos inscritos com o mesmo correspondente são iguais)
c) x = 720 e y = 480 (ângulos inscritos numa semicircunferência são rectos)
d) x+ 520 = 1800
x= 1280
e) y + 750 = 1800

y= 1050;Como AB// CD, tem-se arco DA= arco CB e,

consequentemente, x=300; z = 1800-( 300 + 1050)=450
= 1800 - 630 = 1170 ;
= 1800- 1170= 630 ; x = 1800-(630+ 380)= 790
f)
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Anexo VI

FICHA DIAGNÓSTICA
Nome: _____________________________________

N.º ______ Turma: _____

Classificação: _________ Professor: ______________ Enc. Educação: ____________
1. Pensa e completa o quadro:
Conjunto de pontos que:

Lugar geométrico

No plano, distam 4 cm de um ponto dado C
No plano, segmento de recta que une dois pontos da
circunferência
No plano, distam menos de 2 cm de um ponto dado C
Definição

Denominação

Segmento de recta cujas extremidades são dois pontos da
circunferência.
Porção de circunferência
Ponto de junção de duas semi-rectas.
Região do plano concebida por duas semi-rectas que têm origem
em comum
Segmento de recta que une um ponto qualquer da
circunferência com o seu centro.
Lugar geométrico de todos os pontos do plano que estão à
mesma distância de um ponto.

2. A circunferência desenhada tem centro A e raio 3 cm. M é o ponto médio de
[AP]. À medida que P percorre a circunferência, mantendo-se A fixo, qual o
lugar geométrico definido pelo ponto M? E qual o conjunto de pontos definido
por todos os pontos de [AP]?
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3. Identifica qual das figuras é o círculo e qual é a circunferência.

Fig. 1

Fig. 2

4. Como explicas o que é um ponto?
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. O que é um ângulo? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. O que é o grau?_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Tenta desenhar alguns ângulos cuja amplitude conheças. Indica-a.

Bom trabalho!!
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Anexo VII
Nome: _________________________________________________

N.º ______

Turma: _____
Classificação: __________________ Professor: ______________ Enc. Educação:
____________
Escola:_________________________________________________________________
________
1. Em cada figura desenha respectivamente, contendo o ponto P:

Um diâmetro;

Uma corda;

Um círculo

Uma semi-circunferência;
Um
ângulo inscrito

2. Na figura ao lado, C é o centro da circunferência e a recta BE é tangente à circunferência
no ponto B.
Das seguintes opções escolhe a correcta, justificando:

(A) arco AD=1120

(B)

=900

(C)

= 1120

(D)

= 620
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3. Observa a figura.
a) Qual o ângulo que formam os ponteiros?

4.
A Ana está de férias na sua casa no Algarve e quer ir para a praia. Como
tem que levar o guarda-sol, as toalhas, o saco com a merenda e a bola, quer ir
pelo caminho mais curto.
Ela tem duas soluções: ou utiliza as escadas, ou segue pela
estrada que dá acesso à praia. Explique qual lhe parece ser o
caminho mais curto.

5. Observa as figuras:

Determina x e y,

indicando todos os

passos.

6.

N
a figura está representado um decágono regular [ABCDEFGHIJ], inscrito
numa circunferência de centro O.
Os segmentos de recta [ID] e [HC] são diâmetros desta circunferência.
g) Determina a amplitude do ângulo COD.
h) Determina CÂE
i) Ao observar a figura, a Rita afirmou: «A amplitude do ângulo CDI é igual à
amplitude do ângulo CHI»
Uma vez que a Rita não tinha transferidor, como é que ela poderá ter chegado a
esta conclusão?
Justifica a tua resposta.

(Adaptado do exame nacional de 2005)
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Anexo VIII
Exemplos de redes de alunos e grupos participantes.

Rede do aluno A5 pretest GOLUCA do grupo TNC_S

Rede do aluno A5 postest GOLUCA do grupo TNC_S
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Rede do aluno B7 pretest GOLUCA do grupo USUAL_S

Rede do aluno B7 postest GOLUCA do grupo USUAL_S
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Rede média grupo TNC_S no pretest GOLUCA

Rede média grupo TNC_S no postest GOLUCA
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Rede média grupo USUAL_S no pretest GOLUCA

Rede média grupo USUAL_S no postest GOLUCA
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Rede do aluno B9 pretest GOLUCA do grupo TNC_ELV

Rede do aluno B9 postest GOLUCA do grupo TNC_ELV
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Rede do aluno A10 pretest GOLUCA do grupo USUAL_ELV

Rede do aluno A10 postest GOLUCA do grupo USUAL_ELV
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Rede média grupo TNC_ELV no pretest GOLUCA

Rede média grupo TNC_ELV no postest GOLUCA
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Rede média grupo USUAL_ELV no pretest GOLUCA

Rede média grupo USUAL_ELV no postest GOLUCA
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