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RESUMO 

 

Ao considerarmos a importância fundamental da matemática no cotidiano dos alunos, é notável 

a dificuldade por parte deles na compreensão e aplicação das relações de proporcionalidade de 

forma prática. Neste sentido, foi realizada uma abordagem sobre o ensino das relações de 

proporcionalidade mediada pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação em uma 

perspectiva pedagógica com a utilização do Objeto de Aprendizagem (OA) Equilibrando 

Proporções. Nesta perspectiva, foi utilizada como pressuposto teórico a Teoria da 

Aprendizagem Significativa para compreender os fenômenos educacionais com o intuito de 

investigar o ensino dos conceitos de proporcionalidade mediado por tecnologias. Os sujeitos da 

pesquisa foram alunos do 8º ano das séries finais do Ensino Fundamental de uma escola pública 

da cidade de Fortaleza, Ceará, em que  foi desenvolvida uma visão qualitativa e quantitativa de 

uma sequência didática. Para tanto, os estudantes foram de dois Grupos de mesma série e turmas 

diferentes: o primeiro Grupo denominamos de Grupo Controle (GC) e o segundo Grupo de 

Grupo Experimental (GE). Dessa forma, trabalhamos com os mesmos participantes em todas 

as etapas da pesquisa, aplicamos uma sondagem (pré-teste), pós-teste e questionários, porém o 

OA foi aplicado apenas ao GE. Os dados foram coletados com o objetivo de conhecer e entender 

o desempenho dos indivíduos antes e depois das atividades direcionadas sobre os conteúdos de 

relações de proporcionalidade. Posterior a esta etapa, foi executada a análise através de 

questionários e pela observação do desempenho dos alunos durante o percurso de resolução das 

atividades propostas. Por conseguinte, os resultados obtidos possibilitaram avaliar o 

desempenho dos estudantes com o uso do OA e sua compreensão do pensamento proporcional, 

assim como perceber as contribuições no ensino e no desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes. Em suma, os resultados dessa pesquisa apontaram que a utilização da tecnologia 

mediando o ensino de proporções é potencialmente significativa. 

 

 

Palavras-chave: Sequência Didática. Objetos de Aprendizagem, Razão e Proporção. Ensino 

de Matemática. 

 



 

ABSTRACT 

 

how hard it is for them to understand and apply the proportionality relations in a practical 

manner. In this research, we approached the teaching of proportionality relations mediated by 

Digital Technologies of Information and Communication in a pedagogical perspective with the 

use of the Learning Object (LO) Balancing Proportions. In this perspective, we selected as the 

theoretical assumption the Theory of Meaningful Learning, to understand the educational 

phenomena. The objective of the research wass to investigate the teaching of proportionality 

concepts mediated by technology. The subjects of the research were students from the 8th grade, 

Junior high school, at a public school in the city of Fortaleza, Ceará. The study followed 

methodologically with Experimental characteristics based on a qualitative view, and we also 

resorted to a pedagogical intervention (didactic sequence). The students were divided in two 

groups of the same series and different classes: we named the first group Control Group (CG) 

and the second Experimental Group (EG). We worked with the same participants in all stages 

of the research, we applied a survey (pre-test), post-test and questionnaires. However, the LO 

was provided only to the EG. The data were collected with the objective of knowing and also 

understanding the  performances before and after the activities directed on the 

content of proportionality relations. After this stage, we performed the quantitative analysis 

through questionnaires, and also by observing the students' performances during the resolution 

of the proposed activities. The results obtained enabled us to evaluate the performance of the 

students with the use of LO and their understanding of proportional thinking, as well as enabling 

us to perceive LO contributions for teaching and the development of student learning. The 

initial results of our research pointed out that the use of technology mediating the teaching of 

proportions is potentially positive. 

 

 

Keywords: Didactic sequence. Learning Object, Ratio and Proportion. Mathematics teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

achado, mas faz parte do processo da busca. E 

ensinar e aprender não pode dar-se fora da 

 

(FREIRE, PAULO 2004, p. 142) 

 

Na atualidade, o uso das tecnologias no cenário educacional trouxe importantes 

possibilidades metodológicas, didáticas e pedagógicas na área do ensino, como mais 

acessibilidade às formações de professores, o aumento das pós-graduações Stricto Sensu, uso 

de tecnologias, dentre outros benefícios pelo livre e rápido acesso à informação. 

Após estudar alguns trabalhos e relatórios de pesquisas sobre o Ensino de Matemática 

nas últimas décadas, é percebido que, mesmo com todos os aparatos tecnológicos e didáticos, 

ainda são encontradas algumas dificuldades no ensino e aprendizagem dos conteúdos dessa 

disciplina, dificuldades essas citadas pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA)  2018 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sendo 

relacionadas às condições para aprendizagem, bullying, diferenças de nível socioeconômico 

das famílias, diferenças de escolas e diferentes regiões. 

Feitosa, Aquino e Lavor (2020) investigaram a apresentação de funções inversas e 

logarítmicas por meio do GeoGebra para alunos ingressantes do curso de Ciências e Tecnologia 

e obtiveram êxito na aprendizagem deste conteúdos com uso de tecnologia.  

Em outra pesquisa, Feitosa, Aquino e Lavor (2020) realizaram uma experiência com 

prática do ensino de retas e planos auxiliado pelo GeoGebra 3D Mobile. Os mesmos seguiram 

uma sequência didática aliada a tecnologia e alcançaram os propósitos com uso de tecnologia 

aplicada ao ensino. 

Com o propósito de discorrer sobre o uso de recursos digitais no ensino de Matemática 

que procuram impulsionar os alunos e professores a compreenderem os conceitos matemáticos 

através de simulações, jogos didáticos e outras ferramentas digitais, é salutar acrescentar que 

esses recursos computacionais formam um novo paradigma educacional presentemente, como, 

por exemplo, os Objetos de Aprendizagem (OA), pequenos softwares que contém um 

determinado assunto a ser ensinado.  

Destarte, a tecnologia se popularizou na vida moderna por conseguir facilitar a vida das 

pessoas e fazer com que algumas tarefas se tornassem fáceis, simples e rápidas de serem 

concluídas com eficácia. Todavia, com o advento da informática, sucedido pelo da internet, a 
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sociedade adotou algumas mudanças de postura frente a essas novas realidades e nem todas as 

pessoas têm o mesmo acesso a esses recursos.  

Os processos educativos têm passado por diversas intervenções, seja de natureza física 

ou pedagógica e, como consequência, a modernização do ensino estimulou os professores a 

acompanharem o nível das mudanças educacionais, políticas e sociais proporcionadas pela 

sociedade do conhecimento.  

Para motivar os alunos, em busca de uma aprendizagem significativa, a tecnologia pode 

ser utilizada como um catalisador de mudanças do modelo educacional cujo foco é colocar o 

controle do processo de aprendizagem nas mãos dos próprios alunos. Sendo assim, o professor 

os auxilia a entenderem que o processo educacional não é uma transferência de conhecimentos 

prontos e acabados, mas um movimento de construção do saber pelo aluno em que o professor 

é um mediador. 

Nessa investigação, quanto ao ensino de Matemática, foi enfatizada a aprendizagem das 

relações de proporcionalidade no contexto da realidade da escola pública e que é entendida 

como relevante para os alunos, pois os conteúdos envolvidos são essenciais para essa disciplina, 

assim como para outras que permeiam o currículo. Em seguida, foram apresentados alguns 

estudos que mostram a importância desse conhecimento. 

Costa e Allevato (2015) defendem a ideia de que apesar dos alunos da educação básica 

terem contato no seu dia a dia com situações proporcionais, eles ainda apresentam dificuldades 

em compreender os conceitos que envolvem o raciocínio de proporcionalidade. Dessa forma, 

auxiliá-los a desenvolver o raciocínio proporcional é um desafio para o professor. 

Vieira e Santos (2019) relatam em seus resultados que, razões de ser da 

proporcionalidade é um saber que circula em diferentes contextos cognitivos, matemáticos e 

didáticos no ensino. No cotidiano normalmente utilizamos o pensamento proporcional em 

diversas situações em que necessitamos fazer comparações entre duas ou mais grandezas. Dessa 

maneira, é perceptível a aplicabilidade desse conceito quando aumentados ou diminuídos os 

ingredientes de uma determinada receita de um bolo, ou a dosagem de um medicamento para 

uma criança, que deve considerar a relação de peso e a quantidade de gotas a ser ministrada. 

Assim, fica evidente esse movimento de laborar com a comparação de grandezas que são feitas 

normalmente no cotidiano, sejam nas nossas casas ou nos trabalhos. Portanto, esse tipo de 

conhecimento é muito utilizado na prática pelas pessoas, mesmo que elas não o percebam. 

É notável que o estudo de proporções seja de fundamental importância para a 

interpretação de vários fenômenos e situações problemas do cotidiano e é perceptível que o 

pensamento proporcional é de natureza essencial para o estudante compreender o mundo que o 
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cerca, assim como vários outros conteúdos da Matemática. Compreendemos que a noção de 

proporcionalidade mobiliza diversos conceitos matemáticos, principalmente aqueles que estão 

ligados ao campo conceitual multiplicativo (GITIRANA et al., 2014). Sendo assim, quando o 

aluno compreender o pensamento proporcional, a aprendizagem da álgebra, trigonometria e 

geometria poderá ficar mais simples de ser compreendida,  já que a proporcionalidade se 

constitui prioritariamente de relações matemáticas bem específicas e o seu raciocínio surge do 

pensar sobre essas referidas relações. Com isso, o estudante poderá utilizar esse conhecimento 

em outros componentes curriculares, como, por exemplo, na Geografia, na Física e na Química.  

Nesse sentido, inserido no pensamento proporcional, estão operações com números naturais, 

representações fracionárias, dentre outros conceitos matemáticos.  

De fato, ao considerar o pensamento proporcional, nem sempre é claro para os 

professores como devem agir no que se trata da dualidade ensino e a aprendizagem das 

proporções, mesmo esse sendo um assunto é de grande relevância para compreensão de 

conceitos essenciais da álgebra (SPINILLO, 1996; 2002). Essa incerteza em como proceder no 

ensino de proporcionalidades pode ter vários fatores influenciadores, como falhas na formação 

do professor, falta de estrutura física ou afins. Independente de tudo isso, o aluno traz consigo 

muitos conceitos da Matemática antes mesmo de ver o conteúdo de uma maneira formal na 

escola (SPINILLO, 1996).  

Mazola e Allevato (2019) ao avaliarem as dificuldades dos alunos em matemática 

analisam suas atitudes mediante a tarefa e se os mesmos procuram compreender as estratégias 

e consideram que nesse aspecto é uma questão de ansiedade frente a matemática, transtornos 

socioemocionais, aspectos que merecem investigação para compreender o papel que os mesmos 

ocupam frente as situações apresentadas. Pode-se  considerar os conceitos de proporcionalidade 

que, ao serem lecionados mais tarde na escola, trarão dificuldades para o aprendizado dos 

alunos. Essas dificuldades são consequentes, em grande parte, pela falta de estímulo na 

aprendizagem do conceito de proporcionalidade relacionada ao pensamento proporcional em 

séries anteriores.  

 Santos, Paiva e Lorenzutti (2019)  discutiram o conceito  de proporcionalidade com 

professores do ensino fundamental e desenvolveram uma investigação através de situações 

problemas, nos quais foram utilizados os recursos digitais do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) Moodle. Os referidos autores chegaram à conclusão de que os encontros 

promoveram boas discussões e reflexões sobre os conceitos de proporcionalidade entre os 

professores sujeitos da pesquisa, movendo saberes dos docentes através da socialização da 

resolução dos problemas propostos nas sequências didáticas.  
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Cabral, Dias e Lobato Júnior (2019) realizaram uma pesquisa com uma turma de 25 

alunos do 7º ano do ensino fundamental, a qual foi conduzida através de sequências didáticas 

contendo problemas de razão e proporção. Esse trabalho foi realizado em uma escola pública 

em que a análise aconteceu por meio do desempenho dos discentes na resolução de 10 questões 

e os pesquisadores concluíram que foi favorável trabalhar com estudantes com o uso de 

sequência didática. Essa análise vai ao encontro do que vamos investigar, em que o diferencial 

de nossa pesquisa é o uso de mecanismos digitais como ferramenta de estudo. 

Silva (2019) realizou um trabalho cujo cerne da pesquisa era investigar a gênese 

instrumental de uma dupla de alunos do 9º ano do ensino fundamental em situações que 

envolviam o raciocínio proporcional com o uso do Excel. Assim, o pesquisador chegou à 

conclusão de que o uso do Excel contribuiu para a mobilização de esquemas para resolução das 

atividades por parte dos alunos, ocorrendo a evolução dos conhecimentos em relação ao 

raciocínio de proporcionalidade. Constatou-se ainda a modificação de esquemas através de 

estratégias mais elaboradas, em que a ferramenta digital utilizada contribuiu para a 

compreensão, produção de conhecimento e a significação de contextos sociais e matemáticos 

envolvidos na pesquisa. 

Santos (2020) investigou os conceitos de proporcionalidade e regra de três, tendo como 

público alvo alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública, sob o olhar da 

Teoria da Aprendizagem Significativa e da Teoria dos registros de representações semióticas 

de Duval utilizando o GeoGebra como principal recurso digital. Nos resultados obtidos durante 

a pesquisa, segundo o autor, houve aplicabilidade dos conteúdos em  provas do ENEM, sendo 

estes os mais  explorados. O uso de recursos tecnológicos é um facilitador da aprendizagem nas 

aulas de matemática e pode auxiliar o professor desta disciplina a alcançar os objetivos da 

mesma.  

As pesquisas citadas acima retratam o ensino  sob uma visão significativa  e a presente 

pesquisa foi centrada na utilização de um objeto de aprendizagem com ênfase no ensino de 

proporcionalidade. Na experiência como professores, sempre que à frente da sala de aula, em 

específico na Matemática no 8º ano, surgem reflexões perante as dificuldades dos alunos 

quando se deparam especificamente com razão, proporção e regra de três (grandezas direta e 

inversamente proporcionais). Diante desse cenário, os professores sempre procuram 

desenvolver seus trabalhos com a melhor transposição pedagógica possível para que possam 

atender a todos de uma forma que facilite a apropriação adequada de conhecimento no processo 

de aprendizagem. Contudo, mesmo com todo esse esforço, sempre surgem dificuldades por 

parte de alguns alunos em compreender o conteúdo. Portanto, eis essa importância em buscar 
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meios pedagógicos para tentar atingir o maior número possível de alunos e impactar 

positivamente sua aprendizagem. 

Nos últimos anos muito foi refletido sobre a  prática pedagógica em Matemática, 

marcada principalmente pelas motivações de  estímulos, percepções da matemática no 

cotidiano e auxílio tecnológico na proporção da aprendizagem significativa.  

Porém, mesmo procurando buscar lecionar de maneira contextualizada, isso não tem 

sido o suficiente para atingir a aprendizagem dos estudantes diante de vários fatores estruturais 

das escolas, a cognição dos alunos, elementos sociais, dentre outros que fogem à competência 

dos educadores.  

 O entusiasmo para realizar um trabalho com inovação no ensino de matemática 

manifestou-se a partir da realização de pesquisas em vários ambientes, diversos cursos e 

seminários nos últimos dez anos e a busca por uma formação continuada. Nesse contexto, a 

iniciativa foi sobre o ensino de matemática e o uso de ferramentas que podem auxiliar na 

aprendizagem de matemática, especificamente com um OA. 

Na educação associada às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), 

destaca-se o computador como uma ferramenta que auxilia o professor a mediar o conteúdo 

com os alunos, já que esse funciona como veículo que pode proporcionar ensino e 

aprendizagem. 

Convém apresentar que o propósito deste trabalho surgiu com a perspectiva de 

investigar a influência do uso do OA Equilibrando Proporções na construção de conhecimentos 

por meios da interação em sala de aula, seguindo o formato de aluno-objeto de aprendizagem, 

aluno-aluno e professor-aluno para resgatar uma prática pedagógica dinâmica da aprendizagem 

de grandezas proporcionais no 8º ano do Ensino Fundamental. 

Vale salientar que o ensino da Matemática vem ganhando gradativamente muitos 

recursos que facilitam o ensino e aprendizagem, softwares educativos, como os OA, e na 

modernidade o avanço da usabilidade dos smartphones com seus aplicativos educacionais.  

Nesse viés, uma pergunta que nos ajudou a elaborar esse projeto foi: Como as 

tecnologias educacionais podem auxiliar efetivamente as práticas pedagógicas durante o ensino 

de relações de proporcionalidade? 

Segundo as  reflexões apresentadas sobre o ensino de relações de proporcionalidade, 

surgiram algumas indagações que deram origem aos objetivos que norteiam o presente estudo. 

O objetivo geral foi investigar a aprendizagem dos conceitos de proporcionalidade 

através do uso de uma sequência didática mediada por tecnologia educacional. 

Já os objetivos específicos focaram em:  
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1) Mapear a compreensão dos alunos sobre conceitos de relações de 

proporcionalidade em situações problemas e com a utilização de OA;  

2) Identificar a contribuição do OA para auxiliar a compreensão do conceito de 

proporcionalidade nas situações problema. 

3) Analisar os conhecimentos adquiridos comprando com aqueles verificados na 

análise a priori. 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. No capítulo 2,  são apresentados um 

contexto histórico do computador e dos objetos de aprendizagem bem como suas característica 

se relações com o ensino de matemática. Em seguida no capítulo 3, serão mostrados os 

conceitos de relações de proporcionalidade através de pesquisas realizadas na área. Já no 

capítulo 4, serão abordados os caminhos metodológicos: a técnica e instrumentos de coleta de 

dados. Por fim no capítulo 5,  será apresentada a análise dos dados e as reflexões obtidas durante 

a realização do estudo. Para concluir, são mencionadas as considerações finais sobre os achados 

da pesquisa e reflexões  para investigações futuras. 
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2 COMPUTADOR E OBJETO DE APRENDIZAGEM 

 
sabe tudo. Todos 

nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos 

 

(FREIRE, PAULO Ciências 2014 v. 14) 

 
No início da civilização quando o homem percebeu-se fazendo contas nos seus dedos, 

essa prática ficava limitada somente para realizar contas pequenas. Para operações que 

envolviam mais dígitos, o ser humano utilizava a contagem marcando traços em ossos, pedaços 

de madeira e também nós em cordas ( ALMEIDA 2015).  

Nessa perspectiva, os indivíduos já começaram a pensar em equipamentos que 

pudessem ajudá-los e nesse instante surge o desenvolvimento do primeiro computador, o 

Ábaco, que é uma ferramenta de calcular que foi criada para fazer cálculos maiores. Com isso, 

impressionante é a existência de registros que mostram que ele foi desenvolvido bem antes da 

invenção da roda. 

O Ábaco foi desenvolvido por volta de 4000 a.C. na China e no Oriente, porém 

arqueólogos expressam que foram utilizadas técnicas diferentes na sua manufatura 

(STRATHERN, 2000). Este autor relata ainda que em 1900 mergulhadores gregos encontraram 

destroços de um navio naufragado à beira de um lago na ilha de Egéia de Anticitera. Esse navio 

era do século I a.C. Em meio aos achados foram encontradas peças de bronze que formavam 

uma máquina que os pesquisadores descobriram 50 anos mais tarde ser um computador 

analógico. 

Em 1642, o matemático francês Blaise Pascal, desenvolveu uma máquina cheia de 

engenhocas que fazia cálculos, sendo a primeira máquina de calcular que se pode mencionar na 

história da humanidade, a máquina só realizava adições e subtrações e tinha a capacidade de 

fazer essas operações usando oito dígitos (STRATHERN, 2000). Posteriormente, essa máquina 

foi aprimorada pelo matemático alemão Gottfried Leibniz em 1673, sendo acrescentada a 

mesma a multiplicação.  

Nesse contexto de invenções, o Matemático inglês Charles Babbage foi quem deu o 

pontapé inicial em 1812 ao desenvolver a versão de computadores que conhecemos na 

atualidade, Babbage teve a ideia de perceber que máquinas e a matemática andam de mãos 

dadas. A máquina de Babbage poderia operar com até 20 dígitos. Seguindo a linha do tempo, 

na evolução dessas máquinas maravilhosas, só a partir de 1820 que as máquinas de calcular 
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foram difundidas com maior periodicidade. Mas ainda nessa época, Charles de Colmar inventou 

uma máquina capaz de realizar as quatro operações fundamentais da Matemática.  

Nesse âmbito, no século 19, precisamente em 1889, Herman Hollerith, um notável 

inventor americano deu início ao que seria mais tarde a IBM (International Business Machines 

Corporation). Esse criador aperfeiçoou o uso de cartões perfurados, o que naquela época seria 

algo aproximado aos disquetes. 

 Os computadores mecânicos apresentavam em suas estruturas muitos problemas em 

suas engrenagens, que eram complexas, mas em 1903 foi desenvolvido um computador com 

tecnologia 100% eletrônica e que utilizava a álgebra booleana em suas estruturas de 

funcionamento. Ressalta-se que uma variável booleana é representada por letra e pode assumir 

apenas dois valores 0 ou 1, base dos computadores atuais.  

A partir da II Guerra Mundial, os computadores ganharam maior expressão de uso e em 

produção e, com o início da Guerra Fria, foram desenvolvidos com maior eficiência em suas 

funções de processar dados. Entretanto, o marco maior da evolução do computador foi à 

invenção do PC (Personal Computer) e a criação dos sistemas operacionais. Com isso se teve 

uma maior projeção dos computadores, que estão em constante evolução e esse progresso 

acontece de uma forma cada vez mais veloz. 

 

2.1 O Computador e o ensino da Matemática 

 
Assim como os computadores estão evoluindo progressivamente, em uma velocidade 

quase inimaginável, a educação matemática também vem evoluindo de maneira expressiva, 

trazendo assim benefícios ao ensino da Matemática. Além disso, o computador trouxe para a 

educação matemática a oportunidade de utilização de novas metodologias para ensinar a mesma 

tendo o aluno como centro do processo. É mais relevante estimular o aluno a desenvolver sua 

capacidade cognitiva  do que tentar transmitir de forma mecânica os conhecimentos prontos e 

acabados. 

Para entender e aprender Matemática é necessário estudar os seus conceitos para uma 

construção de conhecimentos expressivos. No entanto, como o computador pode ajudar na 

educação matemática? O computador pode auxiliar professores e alunos através de softwares 

educacionais voltados para o ensino da Matemática, bem como jogos educativos que envolvam 

raciocínio lógico-matemático. Então, com a manipulação dessas ferramentas interativas, o 

aluno poderá aprender conceitos matemáticos de uma forma efetiva, atraente e lúdica. 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais  PCN: 

diferentes formas e usos, constituem um dos principais agentes de transformação da sociedade 

[...]  (BRASIL, 1997, p.43). Destaca-se então que os computadores podem ainda estimular 

uma aprendizagem multieducacional e com isso proporcionar mais oportunidades para que os 

alunos possam ter uma boa evolução em seu pensamento lógico-matemático. Perrenoud (2018, 

p.139) afirma que: 

As novas tecnologias podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e 
didáticos contemporâneos, pois permitem que sejam criadas situações de 
aprendizagem ricas, complexas, diversificadas, por meio de uma divisão de trabalhos 
que não faz mais com que todo o investimento repouse sobre o professor, uma vez 
que tanto a informação quanto a dimensão interativa são assumidos pelos produtores 
dos instrumentos. 
 

Fazendo uma análise, a escola não pode fazer uma mera reprodução de conteúdo, a 

utilização das TDIC em sala de aula traz para todos muitos benefícios no de uma melhor 

interação entre professor/aluno e aluno/aluno. Segundo Valente (2013, p.3): 

 
[...] o fato das TDIC ainda não estarem totalmente acessíveis nas escolas e nos lares; 
o rápido avanço das tecnologias, tornando o processo de apropriação tecnológica por 
parte do professor complicado; a formação inadequada do professor para fazer esta 
integração e a falta de preparo dos gestores educacionais para dar suporte às inovações 
pedagógicas e administrativas necessárias para mudar certas práticas pedagógicas; a 
falta de apoio ao professor para auxiliá-lo nas mudanças de crenças pessoais, de 
concepções e, mais concretamente de postura diante de novo; e finalmente, a rigidez 
da estrutura e funcionamento dos sistemas de ensino que dificultam novas formas de 
organização do tempo e espaço das aulas. 
 

  É percebido ainda que na passagem acima, o pesquisador aborda que tecnologia avança 

muito rápido em muitos setores da sociedade: nas comunicações, nos bancos, e em outros 

setores, porém na educação esse avanço não acontece com a mesma velocidade. É necessário 

que aconteça a formalização de práticas pedagógicas inovadoras para mudar a rigidez da 

estrutura do sistema de ensino. Nesse sentido, com todos os contratempos, a educação 

matemática aliada às TDIC vem seguindo seu caminho e se estabelecendo gradualmente no 

cenário educacional não apenas como um recurso a mais para os professores e pesquisadores, 

mas também como uma oportunidade de aplicação de novas metodologias de ensino que ajuda 

aos professores na abordagem de conteúdos como: álgebra, geometria, trigonometria e 

proporções.  

Enfatizando a prática docente com o auxílio das TDIC, Moran (1995) fala que: 

 
As tecnologias de comunicação não mudam necessariamente a relação pedagógica, as 
tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas modificam algumas das 
suas funções. O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade do aluno 
por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação mais relevante. 
(MORAN, 1995, p.26). 
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Em relação às tecnologias, elas podem viabilizar a mediação de conteúdos, mas 

compreendemos ser necessária uma mudança de visão e postura por parte do professor para 

poder conduzir seus alunos, motivando e estimulando a curiosidade das descobertas em sala de 

aula, como está presente na citação supracitada às tecnologias,  modificando algumas funções. 

É o docente que pode fazer toda a diferença ao usar essas ferramentas em sala de aula. Segundo 

os PCN, o uso de computadores na educação matemática:  

 
A utilização de recursos como o computador e a calculadora pode contribuir para que 
o processo de ensino e aprendizagem de Matemática se torne uma atividade 
Experimental mais rica, sem riscos de impedir o desenvolvimento do pensamento, 
desde que os alunos sejam encorajados a desenvolver seus processos metacognitivos 

BRASIL, 1997, p.45). 
 

É esperado que nas aulas de Matemática se possa oferecer uma educação tecnológica 

que não signifique apenas uma formação especializada, mas, antes, uma sensibilização para o 

conhecimento dos recursos da tecnologia (BRASIL,1998). Nesse sentido a tecnologia deve ser 

utilizada para proporcionar ao estudante acesso às propriedades, aspectos de conceitos ou 

atividades matemáticas diferentes das que são realizadas no seu cotidiano, em que são utilizados 

papel e lápis. Por exemplo, o Cabri-Géomètre permite que seja possível manipular a construção 

de figuras geométricas através de um software dinâmico. 

Atualmente, pesquisadores e professores perceberam que o uso do computador em sala 

de aula pode ser um grande aliado ao ensino e também na educação matemática, pois o 

computador pode fazer simulações com jogos e softwares educativos. Tais simulações podem 

minimizar a dificuldades que os alunos têm com as abstrações que são próprias da Matemática, 

oportunizando assim que esse mesmo discente possa construir conceitos da Matemática de uma 

forma bem diferente e que essa forma possa trazer um melhor significado da Matemática para 

a sua vida. 

Na educação, destacam-se cada vez mais as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC). Elas vêm se fortalecendo e auxiliando o ensino e a aprendizagem da 

Matemática. Silva (2019) diz que: 

 
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC são uma realidade no 
contexto social do ser humano atualmente. Logo nos parece um processo irreversível 
para o ato de cidadania, devido suas inúmeras criações constantes e seu uso maciço 
pela sociedade. No âmbito educacional, percebemos um avanço se comparado ao 
século passado [...] (SILVA, 2019, p.84). 
 

Desse modo, fica perceptível na citação supracitada que as TDIC têm sido utilizadas 

com frequência no contexto social no cotidiano das pessoas. Entretanto, na educação é uma 
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realidade que vem ganhando espaço a cada dia, aumentando assim de forma lenta, porém 

gradual. Segundo Carraher, Carraher e Schliemann (2012), o professor não precisa 

necessariamente saber muito sobre computação para aliar esse recurso às aulas de Matemática. 

O professor precisa saber o mínimo necessário para fazer uso das ferramentas digitais e 

ministrar suas aulas. 

Apesar de o microcomputador ter sido desenvolvido só na década de 70 (do século XX), 

na década de 50 o psicólogo e pesquisador norte-americano Skinner estava à frente do seu 

tempo e  desenvolveu um equipamento . Era uma 

espécie de computador rudimentar, mas pré-programado. 

conhecimento atual a aquisição e manutenção do comportamento verbal seja aplicado à 

Educação, é necessária alguma espécie de máquina . (SKINNER, 1980, p. 100). 

O impacto dessa utilização de Skinner (1980) o tornou um precursor da informática 

educativa ao utilizar tais ideias e recursos avançados para o seu tempo. Ele pensava em utilizar 

respostas livres para a máquina de ensinar em vez de respostas com múltiplas escolhas, além 

de trabalhar o raciocínio lógico dos alunos. 

É cabível acrescentar que em muitos casos a Matemática tem sido lecionada para os 

educandos de maneira mecânica e sem significado real para eles, explicando o porquê dos 

mesmos ficarem desestimulados para aprendê-la. 

Em um estudo realizado por Silva (2006), sobre dificuldades no aprendizado da 

Matemática, são apontados alguns motivos pelos quais os alunos sentem dificuldades com a 

Matemática, tais como: 

a) Falta de hábito de estudo; 

b) Atividades não contextualizadas; 

c) Falta de trabalharem mais o raciocínio através da resolução de problemas; 

d) Falta de memorização dos fatos fundamentais; 

e) Forma inadequada de se trabalhar a Matemática, o que prejudica a construção 

de conceitos; 

f) Raciocínio lento dos alunos, dificuldade de abstração; 

g) Falta de envolvimento da família decorrente do baixo nível de escolaridade dos 

pais. 

O estudo foi conduzido com alunos da 4ª série, atual 5º anos do Ensino Fundamental. 

Dessa forma, os dados finais da pesquisa apresentam que há dificuldades em qualquer nível 

escolar na educação básica. 
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A Matemática tem sido historicamente vista como algo assustador para os alunos, fato 

bastante evidente os últimos resultados do SAEB1 e outros indicadores. A média nacional  do 

9º ano, no último SAEB de 2019 foi de menos de 240 pontos. Uma ou outra região do país 

consegue fazer um pouco mais de pontos e percebe-se que o desempenho dos alunos não está 

chegando a 50% da nota máxima. Acrescenta-se que o SAEB pontua as notas em uma escala 

que tem uma variação de 0 a 500. 

Esse resultado mostra que ultimamente a educação no Brasil não vem atingindo o seu 

objetivo em Matemática no SAEB, mas na  presente pesquisa não serão feitos estudos sobre 

dados mencionados, servindo apenas como um ponto de partida para apontar a melhora no 

universo de atuação. 

É importante mencionar que os resultados do SAEB apontam que os aprendizes 

apresentam dificuldades em compreender os conceitos de proporções (Brasil, 2019). Então, 

diante dessa realidade, os educadores podem buscar estratégias para atingir a aprendizagem de 

conceitos de relações de proporcionalidade. Como sugestão, os professores podem utilizar 

recursos digitais para melhorar o ensino aprendizagem, ficando assim mais fácil constatar que 

os aprendizes possuem dificuldades para manipular os conceitos da álgebra logo no início do 

Ensino Fundamental, já que as grandezas diretas e inversamente proporcionais constituem 

conteúdos dessa parte da Matemática. 

A insuficiência crônica faz com que esses mesmos discentes cheguem ao Ensino Médio 

com um déficit expressivo no aprendizado de conceitos básicos entre eles as relações algébricas. 

Outros fatos observados são as dificuldades em trabalhar com incógnitas, segundo Machado 

(2006, p. 09): [...] Ensinar matemática tem sido,  

Ainda sobre o assunto, segundo Carraher, Carraher e Schliemann (2012) relatam que a 

Matemática é ensinada sem considerar o fato de que os aprendizes têm um conhecimento 

anterior. As pesquisadoras revelam que o educador matemático deve ficar mais atento às 

situações do cotidiano que levam o aprendiz a aprender Matemática fora do ambiente escolar. 

Na atualidade, com a disseminação dos computadores e o avanço da internet, vem sendo 

utilizadas na educação matemática algumas ferramentas digitais e virtuais que são denominadas 

de OA. No contexto dos estudantes, o avanço da tecnologia poderá facilitar a compreensão dos  

vários conceitos matemáticos em sala de aula e também fora dela. 

                                            
1 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica  Instituto Nacional de Avaliação de Estudos e Pesquisas 
Educacionais, Brasília. De dois em dois anos são aplicados exames aos alunos da 4ª e 8ª séries do ensino 
fundamental e 3º ano do ensino médio na área de leitura e Matemática, com a finalidade de verificar a 
aprendizagem nestas áreas. 
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Mas o que são Objetos de Aprendizagem (OA)? Wiley (2000) define OA como sendo 

qualquer recurso digital formado por componentes instrucionais que pode ser reutilizado e 

distribuído pela rede, sob demanda, seja este pequeno ou grande. McGreal (2004), atribui aos 

OA o seguinte: 

a) Objetos que podem ser qualquer coisa; 

b) Objetos que podem ser qualquer coisa digital; 

c) Objetos que são digitais e projetados com uma ostentável proposta ou resultado 

de aprendizagem; 

d) Objetos que são específicos, com uma abordagem ou propriedade padronizada, 

como os objetos concebidos pelo SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model) ou cisco. 

 

Silva (2006) define objeto de aprendizagem como: 

a) Material utilizado para o ato de aprender; 

b) Material utilizado durante o tempo no qual se aprende; 

c) Assunto usado para o ato de aprender; 

d) Assunto usado no tempo durante o qual se aprende.  

 O termo objetos de Aprendizagem (OA) vem do inglês Learning Objects  (LO), esses 

pequenos softwares foram desenvolvidos no final do século XX e início do século XXI, 

precisamente no ano 2000, e dessa data em diante essas ferramentas digitais vêm se  

consolidando no meio educacional mundial. Nesses 20 anos, os pesquisadores postulam que os 

OA são pequenas partículas ou células de conhecimento que estão organizadas com começo, 

meio e fim, precisam ser digitais e que ter vídeo, animação e simulações de exemplos do 

conhecimento Wiley (2000, 2001) e Beck (2002). Segundo Braga, os OA: 

 
[...] ainda podem ser considerados uma tecnologia relativamente recente, não 
existindo ainda um consenso universalmente aceito sobre sua definição. Apesar disso, 
há certo acordo na literatura sobre a ideia de que a reutilização seja considerada 
fundamental para compreender o significado de um AO (BRAGA, 2015, p.12). 
 

Estas células tecnológicas tratam de assuntos específicos utilizando percursos 

adequados para aprendizagem de seu conteúdo, aplicando avaliações, testes, exemplos, entre 

outros, para que o aprendiz tenha uma total compreensão do tópico ora apresentado. 

Um OA, como apresentado na seção anterior, é  um elemento que auxilia a apresentação 

e aprendizagem de um tópico específico. Assim professores e alunos podem trabalhar conceitos 

de Matemática e Ciências em geral. Segundo Braga (2015, p.13 Os Objetos de Aprendizagem 
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podem ser vistos como componentes ou unidades digitais, catalogados e disponibilizados em 

repositórios na Internet para serem reutilizados para . Segundo a pesquisadora, os OA 

são componentes digitais que são usados para o ensino. No nosso caso específico utilizaremos 

para o ensino da Matemática.  

 As pesquisadoras Schmitt e Corbellini (2014, p.331) acrescentam: 

de aprendizagem é um dos recursos a serem explorados nesse contexto, podendo servir como 

um valioso recurso pedagógico reutilizável no processo de ensino- . Para o 

processo de ensino de Matemática essas características são importantes, pois ajudam o 

professor em suas aulas, auxiliando a formalizar novos planejamentos e serve para os alunos 

reverem quantas vezes desejarem manipular a ferramenta digital. 

Tais recursos podem ajudar de uma forma direta a educadores e aprendizes em suas 

práticas pedagógicas. Vale salientar que o ensino da Matemática vem ganhando gradativamente 

muitos recursos que facilitam o ensino aprendizagem, tipo softwares educativos como os OA, 

que vamos falar deles nas próximas páginas. 

Após muitos estudos realizados acerca dos OA,  foi definido que eles também podem 

ser jogos educativos, podem ser acessados pelo computador, através da web e podem ser 

utilizados a partir de um pendrive; 

a) Os OA devem ser pequenos e que possam ser utilizados no período de uma ou 

duas aulas; 

b) Também devem utilizar um único objetivo específico da aprendizagem de um 

tópico a ser explorado. 

Existem diversos tipos de recursos digitais que podem ser considerados como sendo um 

OA, tais como: imagens, vídeos, animações, etc. Uma imagem poderá ser usada para facilitar a 

aprendizagem e dessa forma é considerada como um OA. O áudio é uma frequência sonora que 

também pode atuar no ensino. O vídeo quando usado para auxiliar a aprendizagem torna-se um 

OA. Animação são sequências de imagens exibidas em alta velocidade, dando vida a um 

determinado evento e , quando usada na educação, também é um OA (BRAGA, 2015). 

Em alguns artigos encontram-se pesquisas desenvolvidas e estudos sobre esse OA e 

outros conceituam como um granular, reutilizável pedaço de informação independente de 

mídia. Em suas pesquisas, Wiley (2000) reconhece OA sendo objetos educacionais, objeto 

independente, componente de treinamento, pepita ou pedaço. 

Os OA são caracterizados com um objeto de comunicação o qual é designado e/ou 

utilizado para propósitos instrucionais. Estes objetos vão desde mapas e gráficos até 

demonstrações em vídeo e simulações interativas. Segundo Aguiar e Flôres, os OA: 
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Podem ser criados em qualquer mídia ou formato, podendo ser simples como uma 
animação ou uma apresentação de slides, ou complexos como uma simulação. 
Normalmente, eles são criados em módulos que podem ser reu-sados em diferentes 
contextos (AGUIAR; FLÔRES, 2014, p.12). 
 

Os OA podem ser uma média simples que tenha a intenção educacional, segundo as 

pesquisas de Wiley (2000), eles são elementos de um novo paradigma da ciência da 

computação, pois são construídos baseados em uma instrução computacional. 

Os OA precisam ser bem utilizados em sala de aula e são aliados dos professores no 

processo de ensino. Esses recursos digitais, que são utilizados em várias situações e contextos 

educacionais, visam melhorar a qualidade da aprendizagem do aluno. Têm também como 

característica principal o fato de ser reutilizável, assim podendo ter uma maior liberdade na 

utilização dessa ferramenta no ambiente escolar de uma forma dinâmica e prazerosa para o 

aprendiz. 

Na visão da pesquisadora Braga (2015, p. 26), As características dos OA possuem duas 

perspectivas: a pedagógica e a técnica . Adaptamos da obra de Braga (2015) essas 

características referentes às dimensões pedagógicas que fazem alusão à concepção de objetos 

que facilitam o trabalho de professores e estudantes e procuram estimular o conhecimento. 

Seguem abaixo as considerações pedagógicas: 

 
Interatividade: indica se há suporte às consolidações e ações mentais, requerendo 
que o aluno interaja com o conteúdo do OA de alguma forma, podendo ver, escutar 
ou responder algo; 
Autonomia: indica se os objetos de aprendizagem apoiam a iniciativa e tomada de 
decisão; 
Cooperação: indica se há suporte para os alunos trocarem opiniões e trabalhar 
coletivamente sobre o conceito apresentado; 
Cognição: refere-se às sobrecargas cognitivas alocadas na memória do aluno durante 
o processo de ensino-aprendizagem; 
Afetividade: refere-se aos sentimentos e motivações do aluno com sua aprendizagem 
e durante a interação com o OA (BRAGA, 2015, p.26). 
 

As considerações técnicas são: 

 
Disponibilidade: indica se o objeto está disponível para ser utilizado; 
Acessibilidade: indica se o objeto pode ser acessado por diferentes tipos de usuários 
(ex: idosos, deficientes visuais, etc), em diferentes lugares (ex: lugares com acesso à 
internet, lugares sem acesso à internet, etc) e por diferentes tipos de dispositivos (ex: 
computadores, celulares, tablets, etc); 
Confiabilidade: indica que o OA não apresenta defeitos técnicos ou problemas no 
conteúdo pedagógico; 
Portabilidade: indica se o OA pode ser transferido (ou instalado) para diferentes 
ambientes, como, por exemplo, diferentes tipos de AVAs ou sistemas operacionais; 
Facilidade de instalação: indica se o OA pode ser facilmente instalado caso ele exija 
esse recurso; 
Interoperabilidade: medida de esforço necessário para que os dados dos OA possam 
ser integrados a vários sistemas; 
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Usabilidade: indica a facilidade de utilização dos OA por alunos e professores; 
Manutenibilidade: é a medida de esforço necessária para alterações do OA; 
Granularidade: De maneira geral, a palavra granularidade origina-se da palavra grão, 
sendo que quanto maior o número de grãos de um sistema maior a sua granularidade. 
Trazendo este conceito para o âmbito dos objetos de aprendizagem, a granularidade é 
a extensão à qual um OA é composto por componentes menores e reutilizáveis; 
Agregação: indica se os componentes do OA (grãos) podem ser agrupados em 
conjuntos maiores de conteúdos como, por exemplo, as estruturas tradicionais de um 
curso; 
Durabilidade: indica se o OA se mantém intacto quando o repositório em que ele está 
armazenado muda ou sofre problemas técnicos; 
Reusabilidade: indica as possibilidades de reutilizar os OA em diferentes contextos 
ou aplicações. Essa é a principal característica do OA e pode ser influenciada pelas 
demais (BRAGA, 2015, p.27-28). 
 

É imprescindível dizer que os pesquisadores que foram mencionados no texto 

conceituam a definição de OA de uma forma bem didática e técnica, proporcionando assim a 

compreensão das minúcias do significado prático dessas ferramentas digitais. 

 

2.2 Reflexo dos OA no ensino de Matemática 

 

Segundo a definição desses recursos digitais, essas ferramentas precisam ser pequenas 

e abordar um assunto por vez. Para as pesquisadoras Schmitt e Corbellini falam que: 

 
Conforme os objetivos traçados para o ensino da matemática no ensino fundamental, 
dispomos de inúmeras possibilidades de relacionarmos a matemática com o cotidiano 
do educando: na investigação e na capacidade de resolver problemas e construir 
conhecimentos, nas observações e estratégias de raciocínio e na conexão de diferentes 
temas e a matemática. O ensino da matemática também oportuniza a interação entre 
os alunos de forma cooperativa, respeitando o modo de pensar de cada um 
(SCHMITT; CORBELLINI, 2014, p. 335). 
 

Como podemos perceber, conforme a passagem acima, as autoras nos relatam que para 

o ensino de Matemática no ensino fundamental o professor dispõe de inúmeros recursos para 

facilitar a aprendizagem e entendemos que a utilização da tecnologia é uma delas e que pode 

estimular a interação e cooperação entre os alunos. 

Em uma pesquisa realizada por Fuck, Almeida e Pereira (2017), é descrito o estudo de 

análise de OA sobre o conteúdo de equações do 1º grau. A investigação foi desenvolvida com 

sete professores de escolas públicas e os docentes analisaram 3 (três) OA sobre o conteúdo 

mencionado, sendo: o Balança Interativa2, Resolvendo Equações através da Balança3 e o 

                                            
2 (http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa.php?id=0) 
 
3 (http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/fabrica_virtual/Antonio_miguel_e_Adilson_Sella/index.html) 
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Álgebra Balance Scales4. Ao final da pesquisa os autores chegaram à conclusão de que os OA, 

utilizados apresentaram boa qualidade de usabilidade pedagógica contribuindo para a 

aprendizagem dos alunos. Sobre os OA os pesquisadores relatam que: -se desenvolver 

diversos conceitos matemáticos com auxílio desse OA, tais como variáveis, constantes, 

equações de 1º grau, análise combinatória, discussão de possíveis resultados, probabilidade  

(FUCK; ALMEIDA; PEREIRA, 2017, p. 4).   

Na investigação de Carvalho, Lima e Martins (2018), os pesquisadores desenvolveram 

dois OA para trabalhar com números racionais no ensino fundamental. Os autores também 

utilizaram a Teoria da Aprendizagem Significativa para mediar o trabalho pedagógico. 

Enfatizamos que a referida teoria é a que converge com nossos estudos. Sendo assim os autores 

aplicaram os OA em uma turma de 32 alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola 

pública. Os pesquisadores concluem o trabalho falando ser possível explorar algumas 

estratégias com êxito de maneira a despertar nos alunos um maior interesse por Matemática. 

Percebe-se que os pesquisadores conseguiram desenvolver um trabalho com aprendizagem 

significativa com os alunos. Isso indica que uso de OA no ensino de Matemática vem 

fortalecendo a aprendizagem. Segundo Silva e Costa (2016) mencionam que: 

 
No contexto do ensino da Matemática, a aprendizagem depende de ações que 
caracterizem experimentação, interpretação, visualização, indução, abstração, 
generalização e demonstração, as quais podem ser realizadas através da interação dos 
alunos com Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como os jogos digitais 
e os objetos de aprendizagem, considerados poderosas ferramentas de apoio aos 
processos de ensino-aprendizagem. (SILVA; COSTA, 2016, p.378-379). 

 
 

Na citação a cima, as pesquisadoras enfatizam que para se obter aprendizagem em 

Matemática é necessário mover ações que coloquem os alunos frente a experimentações que 

venham fazer com que os mesmos aprendam com a prática e os recursos tecnológicos podem 

promover essas ações, a manipulação de OA podem facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem de uma maneira singular.  As pesquisadoras falam ainda que: 

 
Especificamente para o ensino da Matemática o uso de jogos digitais e de objetos de 
aprendizagem pode trazer contribuições como: desenvolver a criatividade, a 
capacidade de reflexão, o senso crítico e as diferentes estratégias para a resolução de 
problemas (SILVA; COSTA, 2016, p. 382). 
 

                                            
4 (http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_324_g_3_t_2.html?open=instructions&from=topic_t_2.html)    
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Portanto, o uso de jogos digitais como objetos de aprendizagem no ensino de 

Matemática pode trazer contribuições significativas para promover o ensino e aprendizagem 

dos alunos no chão de sala de aula. 

Lavor e Martins (2020) desenvolveram um estudo postulando como os OA podem 

auxiliar na aprendizagem da Matemática. O foco da investigação foi baseado no estudo das 

equações do 1º grau no 7º ano do ensino fundamental. A pesquisa procurou mostrar a dinâmica 

da utilização dos OA, assim como a motivação dos alunos através da manipulação desses 

softwares. Os autores concluíram a pesquisa enfatizando que a utilização dessas ferramentas 

digitais podem motivar os alunos a aprenderem de maneira lúdica. 

Salienta-se que todos esses estudos que foram mostrados ao longo dessa seção 

convergem enfatizando para um único ponto: a utilização dos OA no ensino da Matemática. 

Essas ferramentas digitais, quando utilizadas de forma pedagógica em sala de aula, podem 

proporcionar motivação e, consequentemente, contribuir para o ensino e a aprendizagem dos 

alunos. Nessa perspectiva, os autores das pesquisas chegaram a essa mesma conclusão, mesmo 

conduzindo estudos com características diferentes. 

Silva, Teixeira e Müller (2019) executaram um estudo qualitativo que utilizaram o OA 

Fundamental, em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. A pesquisa consistiu em 

trabalhar em sala de aula os conteúdos que envolvem as frações medido pelo OA. As 

pesquisadoras chegaram à conclusão que a ferramenta digital contribuiu se mostrando ser uma 

alternativa viável para formalizar a aprendizagem de forma significativa e também servindo 

para socializar os alunos. 

Lavor e Martins (2020) realizaram uma pesquisa qualitativa utilizando um estudo de 

caso junto a sete professores de Matemática de uma cidade do interior da Paraíba. A 

investigação teve como objetivo obter informações sobre a prática pedagógica em relação à 

utilização de OA em suas aulas. Os pesquisadores, após a coleta e análise dos dados, chegaram 

à conclusão de que a mediação do ensino de Matemática através de OA potencializa a 

construção do conhecimento dos estudantes, auxiliando o professor a promover o ensino e a 

aprendizagem dos conteúdos do currículo programado, assim como proporciona uma melhor 

integração das tecnologias no ensino. 

Na pesquisa apresentada por Vicentin, Passos e Arruda (2020), os pesquisadores 

realizaram um estudo em uma escola estadual localizada em uma cidade do interior do estado 

do Paraná. O estudo foi praticado com dez estudantes do Ensino Fundamental e utilizou o OA 

. Auxiliado pela lousa digital durante as aulas de Matemática, os 
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investigadores concluem apontando que a utilização de OA e tecnologias educacionais durante 

as aulas podem trazer boas reflexões e interações e que podem facilitar o ensino e a 

aprendizagem dos alunos de forma interativa. 
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3 RELAÇÕES DE PROPORCIONALIDADE  

 

Ensinar é um exercício de imortalidade. De 

alguma forma continuamos a viver naqueles cujos 

olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da 

nossa palavra. O professor, assim, não morre 

jamais...  

(ALVES, RUBEM 2012, Alegria de Ensinar) 

 

Para a formalização do presente capítulo da pesquisa, foi adotado o referencial teórico 

de alguns pesquisadores que entendemos serem clássico em relação a registro sobre o assunto, 

relações de proporcionalidade, tais como: Lamon (1993) Spinillo (1994,1997); Nunes (2003); 

Eves (2004); Carraher, Carraher e Schliemann (2012); Boyer (2012), dentre outros. 

Compreendemos que o aporte teórico desses pesquisadores e o que produziram em seus 

trabalhos podem contribuir para compreensão sobre o tema. 

De modo bem particular, a Matemática explora a estrutura dos números e dos objetos 

geométricos aplicando o método dedutivo, que lhe é próprio. É cabível lembrar que a grande 

maioria dessas estruturas são de natureza abstrata e foram sendo descobertas primeiramente 

através de observações do mundo físico.  

Desta maneira, podemos compreender que a Matemática seja uma ferramenta de muita 

utilidade para a resolução de problemas cotidianos. Entretanto, para fazer uma melhor 

operacionalização dos conteúdos, é necessário desenvolver esquemas para que o aprendiz 

construa seus conceitos, estabelecendo um paralelo com a realidade que o cerca.  

Dentro do conteúdo de matematica do ensino fundamental seleciona-se o conteúdo de 

ralacões de proporcionalidade. Contudo,  para a compreensão do conceito o aluno precisa saber 

previamente os conceitos de grandezas, razão e proporção. 

ratio

números a e b. São diversas as situações em que utilizamos o conceito de razão. Exemplo: Dos 

1200 candidatos inscritos num concurso passaram 240 candidatos. A razão dos candidatos 

aprovados nesse concurso é: 240: 1200 =    = , então de cada 5 candidatos inscritos, 1 

foi aprovado no concurso. 

É denominada de razão entre dois números a e b (b    ou a: b, sendo , 

a o antecedente e o b o consequente, a leitura da razão é feita da seguinte forma a está para b. 
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Existem mais outros dois tipos de razões, que são as razões inversas e as razões 

equivalentes. Duas razões são inversas entre si quando o produto delas é igual a 1. Exemplo:   

 x  = 1. Quando multiplicados ou divididos os termos de uma razão por um mesmo número 

obtém-ses uma razão equivalente. Exemplo:  =  , são razões 

equivalentes. 

Pode-se ainda determinar razões entre os números que expressam as medidas de 

grandezas numa mesma unidade. Exemplo: Ao determinar a razão entre as alturas  e sendo 

 e  . Solução    =  =   = . Essa relação entre as alturas é um 

número real representado por uma fração ou razão:  . (BOYER, 2012; EVES, 2004). 

O matemático árabe Al-

proporções e, em 1537, o italiano Niccolo Fontana, mais conhecido por Tartaglia, escreveu uma 

proporção na forma 8//4//6//3, exemplos retirados das obras de Boyer (2012) e Eves (2004). 

O pensamento proporcional é utilizado por todos em situações do dia a dia, pois muitos 

fenômenos do mundo real podem ser modelados a partir das proporções e podemos utilizar o 

pensamento proporcional dentro e fora do espaço da sala de aula. A palavra proporção vem do 

latim proportione e significa uma relação entre as partes de uma grandeza.  

A ideia da proporção é bem antiga. No livro V da obra Os elementos, o matemático 

grego Euclides reuniu conhecimentos já existentes de alguns matemáticos, documentando, 

assim, os primeiros conceitos de razão e proporção. Durante o período do Renascimento, os 

matemáticos italianos, com destaque para Regiomontanus, divulgaram amplamente o emprego 

das proporções (BOYER, 2012; EVES, 2004).  Para Santos: 

 
[...] é importante destacar que o conceito de proporcionalidade está relacionado a 
muitos outros conceitos matemáticos como porcentagem, número racional, função 
(principalmente, função linear), entre outros. Portanto, requer a mobilização de outros 
conceitos, em especial, conceito de função para a sua apropriação, bem como, a 
mobilização e coordenação de várias representações semióticas (SANTOS, 2020, 
p.32). 
 

Nesse sentido, a partir das proporções diferentes conceitos podem ser compreendidos, 

tais como: frações, porcentagem, velocidade, escalas, etc. Os elementos de uma proporção são 

números racionais. Assim, a, b, c, d, não-nulos, nessa ordem, formam uma proporção quando à 

razão do 1º para o 2º for igual à razão do 3º para o 4º. Exemplo:   =   ou  (lê-se 

a está para b, assim como c está para d). Daí, enuncia-se a propriedade fundamental das 

proporções: em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Onde a 



31

 

 

: d são extremos e b : c são meios da proporção. Exemplo: Sabendo que os números 6, 24, 5 e 

x formam, nessa ordem, uma proporção, determinar o valor de x. Aplica-se a propriedade 

fundamental das proporções. Exemplo:   =  => =>  => x =   => x = 

20.  

 

3.1 As proporções no tempo 

 

O estudo de proporções é encontrado em alguns estudos históricos e pode-se citar um 

registro da sua utilização no Egito antigo através do famoso papiro de Rhind5, que traz relatos 

de vários problemas cuja resolução se consumava por proporções. Existem ainda relatos 

históricos da utilização das proporções na Mesopotâmia ou Babilônia. Segundo Eves (2004), 

os Babilônios utilizavam as proporções para auxiliar na geometria. Desta maneira, afirma-se 

que os Babilônios já trabalhavam utilizando situações problemas envolvendo quatro números 

proporcionais bem antes dos Gregos e que o modelo do algoritmo da proporção que eles usavam 

é praticamente o modelo usado ainda hoje. 

Eves (2004) mostra relatos históricos que comprovam que Tales de Mileto introduziu o 

conceito de proporções na Grécia, conhecimento esse que ele teria adquirido no Egito. Mas 

também existem relatos que Pitágoras teria aprendido a utilizar as proporções na Mesopotâmia 

e também haveria levado esse conhecimento para a Grécia. No livro de Eves (2004), a 

pesquisadora fala que Pitágoras aprendeu na Mesopotâmia e levou para a Grécia o 

conhecimento das três médias a aritméticas, geométrica e harmônica e também a proporção 

áurea. Assim para a > b> c, seguem os modelos das três médias: 

Média Aritmética:  =  =  = , equivalente a, a + c = 2b 

Média Geométrica:  =  , equivalente a, ac = b²  

Média Harmônica:  =  , equivalente a,  +   =  ou b =   

Proporção Áurea: a:   =  : c. 

Ainda sobre história das proporções, Eves, se referindo ao pensamento pitagórico [...] 

a definição pitagórica de proporção, assumindo como comensuráveis duas grandezas quaisquer 

                                            
5 Henry Rhind foi um antiquário escocês que comprou esse papiro em 1858, em uma cidade à beira do rio Nilo. 
Esse papiro também é chamado de pairo Ahmes em honra do escriba que o copiou por volta de 1650 A.C.  
(BOYER, 2012). 
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similares, fazia com que todas as proposições da teoria pitagórica das proporções se limitassem 

a grandezas comensuráveis [...  (EVES, 2004, p.107). 

Boyer (2012) relata que as proporções aparecem no livro VII dos Elementos de Euclides 

e no V livro, nesse último livro o matemático grego Euclides atribui a teoria das proporções a 

Eudoxo um célebre matemático e astrônomo discípulo de Platão. 

A Eudoxo também é atribuído o primeiro estudo sobre os incomensuráveis, o que 

desencadeou uma grande crise entre os matemáticos da época, pois muitos não aceitavam os 

números irracionais. Como podemos perceber, na Grécia antiga vários estudiosos se dedicaram 

ao estudo das proporções, dando suas contribuições para formalizar essa parte da Matemática 

que é relevante para outros estudos e para outras ciências. 

Segundo Eves (2004), na China antiga os Matemáticos dessa civilização milenar 

desenvolveram o algoritmo da regra de três que utilizamos ainda hoje com poucas mudanças 

em sua estrutura funcional. Além disso, os Hindus da Índia e os Árabes aprenderam a manipular 

esse conhecimento e depois o levaram para a Europa durante o Renascimento. Na Europa, 

durante o Renascimento, esse conhecimento se tornou muito comum entre os comerciantes e 

mercadores de especiarias da época, pois eles utilizavam esse conhecimento nos seus cálculos 

no dia a dia. 

Nessa época, o matemático italiano Leonardo de Pisa (1175-1250), também conhecido 

como Fibonacci, tinha publicado no ano de 1202 seu livro ou tratado, cujo título é 

ABACI , nessa obra ele discorre sobre a Aritmética e a Álgebra, que tinha aprendido com os 

Árabes. Esse livro foi importante para a Matemática da época, pois introduziu os números indo-

arábicos e, no mesmo, Leonardo de Pisa faz menção às proporções e da utilização do método 

da falsa posição. 

consequentes  

são as traduções latinas derivadas dos livros de Euclides. Vale lembrar que essas traduções em 

sua maioria foram feitas no período do Renascimento na Europa. 

Em resumo, Eves (2004) e Boyer (2012) relatam que o estudo sobre as proporções é 

antigo e ainda podemos perceber que há uma função prática à solução de numerosas situações 

problemas desde o Egito antigo quando os egípcios mediam as terras para saber a proporção 

das terras que o rio Nilo cobria durante as cheias, passando pela Grécia antiga com os estudos 

dos segmentos de reta mensuráveis e incomensuráveis. Na China antiga os matemáticos deram 

uma grande contribuição com o algoritmo da regra de três e na Mesopotâmia relatos identificam 

que foi lá que os gregos aprenderam a utilizar esse conhecimento. Na Europa, durante o 
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renascimento, com os comerciantes e mercadores de especiarias que usava as proporções em 

seus cálculos. 

 

3.2 O pensamento ou raciocínio proporcional 

 

O pensamento proporcional permeia vários conteúdos da Matemática. Desse modo, 

podemos observar que ele está presente em vários assuntos e ciências. No cotidiano, a ideia 

proporcional surge naturalmente em diversas situações como, por exemplo, na comparação das 

dimensões de uma maquete com o prédio que ela representa ou no estudo de mapas. Nestas 

simples ocasiões os aprendizes percebem que estão usando o pensamento proporcional. Para a 

pesquisadora Spinillo (1994), o pensamento proporcional surge nos aprendizes antes do ensino 

formal de proporções. Crianças com idades entre cinco e sete anos têm noções de proporções. 

A pesquisadora fez vários apontamentos que comprovam esse pensamento. Entretanto, o uso 

formal do algoritmo da proporção pelos aprendizes só acontecerá no 8º ano do Ensino 

Fundamental. Nesse sentido Silva, nos diz que: 

 
Estruturar o que seja a noção ou princípio de proporcionalidade na Matemática é uma 
tarefa complexa, devido a não consensualidade entre os documentos educacionais, 
pesquisas e livros didáticos. Encontramos muitas pesquisas que exploram conteúdos 
matemáticos relacionados com esta temática, mas que generalizam estes objetos 
matemáticos como se a proporcionalidade se limitasse apenas ao seu estudo. Por 
exe
como um conteúdo matemático ensinado nos 7º e 8º Anos como representante do 
ensino de proporcionalidade na Educação Básica (SILVA, 2019, p.23). 
 

O pensamento do autor confirma o que dialogam os demais autores. Compreende -se 

que quando o pesquisador diz que os conteúdos referentes a razões e proporções só aparecem 

no 7º e 8º ano, ele na realidade está querendo nos dizer que esses conteúdos poderiam ser 

lecionados em séries anteriores, pois os estudantes já tem maturidade para aprendê-los. 

No processo de ensino-aprendizagem, o pensamento proporcional é o ápice dos 

conceitos aritméticos e esse conhecimento vai servir de suporte para outros conhecimentos que 

posteriormente vão envolver a álgebra. Nota-se que o conceito de proporcionalidade é de 

fundamental importância para interpretar fenômenos do mundo real e também na resolução de 

situações problema do dia a dia. Em sala de aula, o pensamento proporcional é de grande 

importância para a aprendizagem da Geometria, Álgebra, Porcentagem, Trigonometria, 

também de outras disciplinas como a Física, a Química e a Geografia. 

Destarte, o pensamento proporcional vai além das resoluções de problemas, pois ele está 

conectado diretamente com a habilidade de analisar as relações entre as quantidades numéricas. 
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Está ligado ao entendimento real entre grandezas diretamente proporcionais ou inversamente 

proporcionais, ou seja, o pensamento proporcional é bem mais complexo que simples uso da 

expressão  =  como ferramenta de resolução de situações problemas que envolva quatro 

números e uma variável. 

A pesquisadora Spinillo (1993) apresenta que o raciocínio proporcional está relacionado 

com a habilidade de trabalhar com dois tipos de relações: as relações de primeira ordem e as de 

segunda ordem às relações de primeira ordem, são divididas em relações do tipo parte-parte, 

onde são estabelecidas entre partes diretamente comparáveis, exemplo: a relação entre a parte 

de um quadrilátero pintada de vermelho e a área da parte desse mesmo quadrilátero pintado de 

verde, e do tipo parte-todo, exemplo: relação entre a área da parte de um quadrilátero pintada 

de preto e a área total do mesmo quadrilátero. A pesquisadora relata que a relação de 2ª ordem 

acontece logo no momento que o aprendiz consegue fazer comparações entre quantidades de 

objetos e fazendo relação de quantidades existentes. 

Para Carraher, Carraher e Schliemann (2012) razão e proporção são conceitos ricos e 

presentes nos mais diversos contextos da vida: na compra e venda, na construção civil, no 

desenho gráfico, em todos os ramos de atividade da ciência e tecnologia. Percebemos que vários 

pesquisadores mostram claramente que proporções é um tema de grande relevância na 

entre duas razões equivale a uma proporção. 

Segundo Lamon (1993), a pesquisadora fala que é difícil para o aprendiz entender a 

natureza multiplicativa das proporções, pois é necessário ter uma certa maturidade Matemática 

para entender a sutil diferença entre adicionar e multiplicar, assim com entender as situações 

que essas operações podem ser utilizadas na prática. 

Carraher, Carraher  e Schliemann (2012), um dos meios muitos significativos para os 

aprendizes compreenderem o pensamento proporcional é durante uma transação comercial, pois 

nessa situação simples do dia a dia das pessoas o discente aprende na prática que o valor a ser 

pago depende da quantidade de produtos a serem comprados. Isso é de compreensão intuitiva 

para os aprendizes, pois se alguém vai comprar uma barra de chocolate que custa R$ 2,00, então 

duas barras de chocolate vão custar R$ 4,00. Estabelece-se então a proporção entre o chocolate 

e o valor a ser pago em dinheiro. 

Spinillo (1997) realizou uma pesquisa com crianças entre seis e oito anos, usando a 

referência da metade para compreender o pensamento proporcional. Utilizando esse referencial, 

as crianças usa
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como referências em comparações proporcionais e estabelecendo as relações de primeira ordem 

(parte-parte) no referencial de metade, isso em se falando de estratégias de resolução de 

situações problema. 

Em outro estudo sobre proporções realizado por Carraher, Carraher e Schliemann 

(2012), é apontado que os pesquisadores entrevistaram pescadores e cozinheiros durante 

atividades que faziam parte do seu cotidiano e atividades típicas do contexto escolar (aplicação 

de regras e resolução de cálculo escrito sobre proporções). O resultado, segundo os 

pesquisadores, são situações problemas envolvendo relações de proporcionalidade que podem 

ser resolvidas de três maneiras (ou estratégias): a estratégia escalar, a estratégia funcional e a 

regra de três. 

Na estratégia escalar, a solução é encontrada a partir da análise das relações numéricas 

no interior de uma mesma variável. Nesta abordagem, cada variável permanece independente 

da outra e transformações paralelas são realizadas em cada uma delas mantendo-se a relação 

proporcional. Para o problema Carraher, Carraher e Schliemann (2012): Se 3 peras custam 15 

reais, qual o valor de 9 peras? a estratégia escalar levaria a uma solução como: 9 peras são três 

vezes mais que 3 peras, então é preciso pagar três vezes mais, isto é, 15 vezes 3, o que dá 45 

reais. Outra maneira de resolução, também escalar, mas em que adições sucessivas substituem 

a multiplicação, seria: Se 3 peras custam 15, 6 peras, que são 3 mais 3, vão custar 15 mais 15, 

o que dá 30; e 9, que são 6 mais 3, vão custar 30 mais 15, o que dá 45. 

A estratégia funcional enfoca as relações entre duas variáveis, consiste em encontrar a 

razão que liga as duas variáveis e em utilizá-la na resolução do problema. Para a mesma questão 

então multiplico 9 por 5 e obtenh  

É notório que a estratégia da regra de três, ensinada nas escolas, baseia-se nas 

propriedades de razões equivalentes. Dadas duas razões equivalentes,   e   , as igualdades 

 =  e  são verdadeiras e, portanto, x =  .  Em outro caso a relação de 

proporcionalidade do tipo  é considerada uma das estratégias de resolução dos 

problemas de proporção simples. Na literatura, segundo Gitirana et al. (2014), uma propriedade 

linear (propriedade multiplicativa do isomorfismo) ajuda a noção compreensão de 

proporcionalidade. O aluno tendo essa compreensão vai poder mobilizar vários conceitos 

matemáticos, principalmente aqueles de ligação direta com o campo conceitual multiplicativo. 
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Esses pesquisadores falam ainda que para o aprendiz concretizar o pensamento 

proporcional ele precisar ter a capacidade de pensar a respeito de relações multiplicativas e 

aditivas e escalares. Vergnaud (2009) também considera como estratégia dominante o 

pensamento escalar, pois muitas situações problema envolvendo razão e proporção, podem ser 

resolvidas por sucessivas adições. 

Carraher, Carraher, Schliemann (2012) realizaram um estudo com dezessete mestres-

de-obras e dezesseis estudantes escolhidos por sorteio de uma classe de 7ª série atual 8º ano (os 

estudantes tinham entre 13 e 16 anos). Vale frisar que a pesquisa faz um paralelo entre as ideias 

dos mestres-de-obras e os aprendizes da 7ª série (atual 8º ano) do ensino fundamental sobre a 

realização de cálculos de proporções. Os pesquisadores trabalharam com grandezas escalares 

utilizando quatro tipos de escala, ; ;  e . Foi evidenciado, durante o estudo, que os 

mestre-de-obras apresentaram uma boa familiaridade com as medidas escalares das plantas que 

tiveram contato. Esses profissionais são obrigados a trabalhar com medidas escalares e a 

saberem como calculá-las, já que a profissão requer que eles detenham essa habilidade 

profissional na prática. Já os estudantes não utilizam plantas em sua prática diária, o contato 

com o algoritmo da proporção  se dá de uma forma descontextualizada da sua 

realidade. 

Quanto ao conhecimento prático, os mestres-de-obras demonstraram um conhecimento 

bem superior aos dos aprendizes, pois esses trabalhadores dominavam bem a operação mental 

que envolve o pensamento proporcional, não acontecendo o mesmo com os estudantes. Mas os 

mestres-de-obras sentiam dificuldades em lidar com escalas desconhecidas. Na pesquisa foi 

constatado que os estudantes poderiam ter tido mais êxito nas atividades se os mesmos tivessem 

utilizado a multiplicação. Segundo Carraher, Carraher, Schliemann (2012) afirmam a 

transmissão cultural sistemática desse algoritmo nas aulas de Matemática não tem um 

efeito direto e marcante sobre o desempenho dos estudantes ao resolverem, fora das aulas de 

Matemática, outros problemas em que estão envolvidas relações proporcionais. Os 

pesquisadores desenvolvem a conclusão mostrando que os aprendizes poderiam aprender mais 

se nas escolas tivessem uma postura de uma educação contextualizada contemplando a 

realidade do aprendiz.  

Focaliza-se ainda que outra pesquisa conduzida por Schliemann e Carraher foi realizada 

com 16 pescadores que vendiam o produto das suas pescas. Assim, os pesquisadores 

propuseram aos pescadores trabalharem com problemas envolvendo proporções. Esses teceram 
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um bom raciocínio para desenvolver os problemas propostos sobre a comercialização dos 

peixes pescados por eles, no caso a seguir é camarão. Exemplo: Ao ter que calcular quanto 

deveria custar um quilo de camarão descascado, sabendo-se que são necessários três quilos de 

camarão com cascas para perfazer um quilo do descascado e que o preço do camarão com casca 

x

pesquisa que havia uma sensatez nos cálculos, própria de quem sabe o que estar fazendo. 

Além das relações de um problema de proporção, a estrutura e o tipo têm um papel 

importante na escolha da estratégia Lamon (1993). A pesquisadora Spinillo (1993) afirma que 

os estudantes resolvem com maior facilidade situações problemas de proporções que têm um 

índice e problemas mais familiares com relações multiplicativas. Conseqüentemente, o 

desenvolvimento total do problema constitui um fator chave na tomada de decisão da estratégia 

de resolução. 

Vieira e Santos (2019) realizaram um estudo sobre proporcionalidade no ensino 

fundamental sob a ótica da Teoria Antropológica do Didático  TAD. O objetivo da pesquisa 

foram os artigos em periódicos, como metodologia os autores analisaram nove artigos 

acadêmicos sobre o pensamento proporcional de alunos do ensino fundamental. 

No trabalho empreendido por Coutinho e Tortola (2020), os pesquisadores, 

investigaram dezessete alunos da educação infantil, eles mobilizaram o despertar do raciocínio 

proporcional através de abordagens pedagógicas com a modelagem Matemática. Os 

investigadores realizaram atividades práticas com as crianças em um parque de diversões 

infantil, manipulando o balançar ou equilibrar o brinquedo gangorra, os investigadores 

observaram o movimento e o equilíbrio das posições da gangorra. Os professores relatam que 

o raciocínio proporcional está presente em várias áreas do conhecimento humano, na ciência, 

música, geografia, assim como em muitas situações das atividades do dia a dia, e que as crianças 

bem pequenas já podem ser estimuladas a perceberem o raciocínio proporcional nas situações 

práticas através das atividades direcionadas com os brinquedos. 

Scheller e Bonoto (2020) executaram uma pesquisa com trinta e dois alunos do quinto 

período de um curso de licenciatura em Pedagogia. As investigadoras trabalharam com 

modelagem Matemática com o objetivo de compreender e identificar as estratégias utilizadas 

pelos estudantes em resolver situações problema que envolvia o raciocínio proporcional. As 

pesquisadoras concluem indicando que o estudo serviu para desenvolver o referido 
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conhecimento proporcionando uma melhor qualidade na mediação do ensino e aprendizagem 

do pensamento proporcional em futuros professores dos anos iniciais. 

Lendo esses trabalhos, fica perceptível que os alunos não têm uma estratégia pré-

estabelecida para resolução de problemas, envolvendo o pensamento proporcional. Pode-se 

afirmar que os  estudantes utilizam várias mecanismos, usam aqueles vistos na escola e também 

eles desenvolvem suas próprias estratégias, sejam elas envolvendo o pensamento multiplicativo 

ou aditivo. Também é perceptível que os aprendizes podem ter por si só um pensamento 

proporcional bem sofisticado a ponto de desenvolver suas próprias estratégias de resolução. De 

acordo com todos esses trabalhos expostos até aqui, o pensamento proporcional pode ser 

trabalhado com alunos desde a educação infantil até o ensino superior, sendo esse um tema 

relevante em todos os níveis da educação por se tratar de situações do cotidiano das pessoas.  

 

3.3 Dificuldades prévias no aprendizado de proporções 

 

No decorrer do processo de aprendizagem, o pensamento proporcional é apresentado na 

literatura apontando várias causas sobre o desempenho insatisfatório dos aprendizes no que diz 

respeito à aprendizagem de conceitos e manipulação com o algoritmo da proporção. Vários 

pesquisadores têm visões diferentes sobre esse tema, mas existem autores que afirmam que o 

assunto proporção é ministrado muito tarde para os aprendizes, a pesquisadora Spinillo (1993). 

Com isso a autora acrescenta que o assunto razão e proporção deveriam ser ministrados antes 

do 8º ano para ser relacionado com outros conteúdos da Matemática. Ensinar os conceitos de 

proporcionalidade de maneira isolada não fazendo relação com outros assuntos da matemática 

o pensamento proporcional não será construído adequadamente e o aluno poderá ter 

dificuldades em assuntos futuros. 

A pesquisadora Spinillo (1993) fala que o assunto proporcionalidade é visualizado 

normalmente como um conteúdo do currículo e não como um conceito a ser internalizado pelos 

estudantes, dificultando a compreensão do assunto. Nunes (2003) nos relata que o ensino de 

proporcionalidade não está sendo bem explorado como deveria, constituindo-se em uma das 

principais falhas no ensino da Matemática na atualidade. Nunes (2003) fala que: 

É a proporcionalidade, questão central que envolve tanto frações como 
multiplicações, está presente em todas as ciências e faz parte do dia-a-dia de qualquer 
pessoa, seja no trabalho, seja em casa. O conceito, bastante simples na sua origem, 
nada mais é do que a relação entre duas variáveis. Para compreendê-lo, fazemos uma 
relação com a multiplicação, mas a escola não. Lá no início da escolarização, as 
primeiras noções de proporção deveriam aparecer junto com conceitos de 
multiplicação. (FALZETTA, 2003, p.02). 
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Na prática, existe uma relação muito forte entre a proporção e a multiplicação, por 

exemplo, quando falamos que o valor de um sorvete é R$ 1,50. Nesse caso há uma relação entre 

duas variáveis que são a quantidade de sorvetes e o valor em dinheiro. Como podemos perceber, 

existe uma relação de multiplicação nessa simples exposição e o aprendiz pode perceber que ao 

aumentar a quantidade de sorvete o valor também irá aumentar em proporcionalidade. Nessa 

relação uma criança de 6 anos pode perceber o raciocínio multiplicativo que está envolvido no 

processo citado. 

Entretanto, com base no pensamento dos pesquisadores que foram citados, percebemos 

que a dualidade entre ensino e aprendizagem fica desarticulada se não acontecer um ensino 

contextualizado com a realidade dos alunos, principalmente os do 8º ano que ainda estão na 

fronteira entre a aritmética e a álgebra, com a aplicação da razão e proporção e da utilização 

algorítma , Silva (2019, p. 23

consciência que os conceitos de Razão, Proporção e Taxa de proporcionalidade são os objetos 

matemáticos principais que envolvem a noção de proporcionalidade [...] . 

 Os educandos em muitos casos resolvem questões com essas ferramentas aplicando 

apenas o modelo que o professor mostrou para eles, caracterizando assim uma aprendizagem 

meramente mecânica. O ensino de proporções precisa ter um significado maior para os 

professores e estudantes, pois esse assunto tem um valor imenso e se o aprendiz for motivado 

a perceber esse fato, haverá um ensino de proporções menos estanque e desvinculado da 

realidade deles. Este assunto ainda precisa de muita investigação para que os docentes possam 

ministrá-lo de uma forma que facilite a aprendizagem de seus alunos. 

Spinillo (1993) aborda em suas pesquisas que as crianças pequenas compreendem  

proporções, entretanto quando estão em séries mais avançadas apresentam muitas dificuldades 

na compreensão deste conteúdo. A pesquisadora relata que isso acontece pelo fato que ela 

chamou de tensão entre continuidade e descontinuidade. Ela aponta uma ruptura grande entre 

o conhecimento aprendido antes com o conhecimento atual onde os aprendizes estão revendo, 

o que na opinião da pesquisadora isso impossibilita os aprendizes de estabelecerem um elo entre 

os conhecimentos. 

Vergnaud (2009) considera como um motivo da baixa aprendizagem à complexidade 

das tarefas, pois estas proporções têm uma variação numérica muito forte e as atividades 

numéricas envolvendo proporções trabalham com números racionais (frações e decimais), 

trabalha também com razões escalares que envolvem números com valores grandes e pequenos 

e também com contextos diversos tais como (escalas, velocidade, produção, tempo, volume, 
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etc.). Esse pesquisador fala ainda que um problema envolvendo multiplicação com números 

decimais ou valores menores que 1, pode ser mais complexo que uma regra de três. 

Para Lamon (1993), a pesquisadora afirma que a linguagem que é estabelecida na 

situação problema envolvendo proporções pode influenciar positiva ou negativamente na 

compreensão do aprendiz. Por exemplo, um aluno pode não saber que hachurada tem o mesmo 

significado que tracejado ou sombreado e isso pode afetar diretamente a compreensão do 

aprendiz. 

Uma das dificuldades enfrentadas pelo professor de Matemática no 8º ano do Ensino 

Fundamental com os conteúdos mencionados é mostrar a usabilidade deles em situações reais 

do cotidiano do aprendiz, pois o docente não está adaptado a novas tecnologias e o discente não 

estará ativo no processo de ensino dificultando a aprendizagem.  

O conceito bastante simples na sua origem, nada mais é do que a relação entre duas 

variáveis. Para Lamon (1993) a proporcionalidade tem uma função determinante nos princípios 

da física e o raciocínio proporcional vai muito além do que aplicar o seu algoritmo para resolver 

situações problema. 

A prévia internalização por parte do aprendiz de conceitos de razão e proporção são 

básicos para a compreensão de grandezas diretas e inversamente proporcionais. Esses conceitos 

também são essenciais para a compreensão do raciocínio proporcional. LAMON (1993) fala 

que usar o raciocínio proporcional é a mesma coisa que pensar em termos relativos. Isso implica 

considerar a razão como um ente matemático diferente das quantidades que a compõem. Por 

exemplo: se vamos estabelecer a razão entre o número de meninos e meninas em uma sala de 

aula, a razão não é nem meninos, nem meninas, e sim uma nova figura no contexto. Nesse 

sentido o conceito de razão e a equivalência entre duas razões. No Brasil, o ensino de proporção 

é introduzido na 6ª série atual 7º ano do Ensino Fundamental por volta dos 11-12 anos, por se 

acreditar que antes desta idade seria impossível a compreensão deste conceito. 

O pensamento proporcional está ligado ao fato de compreender a relação constante entre 

duas grandezas (que podemos chamar invariância) e a compreensão de que estas grandezas 

estão ligadas e que variarão em conjunto (a covariância). 

Embora existam várias discussões sobre e como começam as dificuldades dos 

aprendizes com relação à proporção e ao pensamento proporcional, ainda não se tem uma 

maneira de trabalhar essas dificuldades apresentadas pelos aprendizes, e com certeza o tema 

ainda vai render muitas pesquisas sobre o ensino e aprendizagem de proporção. Para Spinillo 

(1993), um caminho possível para se minimizar a falta de compreensão por parte dos aprendizes 
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é sempre atribuir significado para o raciocínio proporcional e deve-se iniciar o estudo sempre 

partindo do informal para o intuitivo.  

Nesse sentido, Coutinho e Totola (2020) dizem que é importante que desde os anos 

iniciais na escola os docentes explorem o desenvolvimento do raciocínio proporcional. Dessa 

forma, sistematizem estratégias que oportunizem situações e experiências que possam trazer 

ideias que enfatizem o pensamento proporcional para que os alunos compreendam o contexto 

na prática, evitando o uso de regras e algoritmo, pois nessa idade não fará sentido para eles. 

Neste mesmo raciocínio, Scheller e Bonoto (2020) falam que nos anos iniciais da 

educação a proporcionalidade é uma ideia ligada ao campo multiplicativo, porém também está 

relacionada à álgebra, probabilidade e geometria. Nessas séries fica a responsabilidade dos 

professores pedagogos de estimular os alunos através de atividades que possam desenvolver o 

raciocínio proporcional. Percebemos como os relatos de todos esses pesquisadores anteriores 

enfatizam a importância de iniciar já na infância o estímulo para o desenvolvimento do 

raciocínio proporcional, para que o estudante vá evoluindo esse pensamento nas séries 

posteriores e que possa ter êxito também no mundo profissional. 

Vieira e Santos (2019) relatam que a proporcionalidade é um dos saberes matemáticos 

que faz parte das atividades mais triviais do cotidiano, estando presente nas práticas sociais das 

pessoas, pois esse saber faz parte das atividades de vários profissionais tais como, costureira, 

pintor, arquiteto, engenheiro, pedreiro, cozinheiro, químico, entre outros. 

 

3.4 Conceitos de grandezas 

 

Grandeza é algo que pode ser medido, tal como: comprimento, temperatura, tempo, 

massa, área, velocidade, capacidade, produção e custo. Por isso, compreendemos por grandezas 

tudo aquilo que pode ser aquelas que descrevem qualitativa e quantitativamente as relações 

entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos. As grandezas podem ter suas 

medidas aumentadas ou diminuídas conforme a necessidade da situação-problema que venha 

ser exigida. 

Pacheco (2018) relata que grandeza é tudo que tem a capacidade de aumentar e diminuir, 

também são objetos ou atributos de objetos que podem ser comparados a outro igual como 

sendo iguais ou desiguais. Podemos citar exemplos sobre o que é grandeza na prática, 

mostrando que é muito comum no nosso cotidiano nos depararmos com situações em que 

precisamos relacionar duas ou mais grandezas, como por exemplo: em um forno utilizado para 

a produção de aço fundido, quanto maior for o tempo de uso maior será a produção de aço. 
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Percebemos que nessa situação as grandezas são tempo e produção; ou em uma corrida rústica, 

quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa corrida. Nessa outra situação as 

grandezas são velocidade e o tempo. 

Nessas situações, as quais temos o envolvimento de grandezas em que é necessário 

utilizar o algoritmo de uma proporção para chegar a um denominador comum. Utilizar esse 

artifício torna bem mais fácil fazer a comparação entre as grandezas que surgem nas situações 

problema. As grandezas podem ser classificadas basicamente em dois tipos: as discretas e as 

contínuas. Uma grandeza é dita discreta quando é formada por um número finito de elementos 

(conjunto contável) que podem ser quebrados. Exemplo: o conjunto das cartas de um baralho. 

Já uma grandeza contínua é formada por um número infinito de elementos (pontos) e admite 

teoricamente, divisibilidade infinita. Por exemplo: comprimento de um pedaço de barbante, 

tamanho de um segmento de reta. 

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra 

também dobra, triplicando uma delas, a outra também triplica e assim por diante. Considerando 

a seguinte situação problema: 

        Em uma mola  que está presa no teto em uma de suas extremidades, são pendurados 

corpos de massas diferentes na outra extremidade. Medindo a deformação da mola, que se altera 

com a massa do corpo, pode-se perceber a relação do quadro I: 

 

Quadro 1- Grandezas 

Massa do Corpo ( kg) deformação da Mola ( cm) 

10 50 

20 100 

30 150 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Analisando o quadro podemos concluir que: 

a) Se a se o corpo é substituído por outro que tem o dobro de massa, a  deformação 

da mola será o dobro; 

b) Se a massa do corpo triplica a deformação da mola também triplica. 

Nessa perspectiva, as duas grandezas que estão sendo estudadas (a massa do corpo e a 

deformação da mola) são chamadas grandezas diretamente proporcionais. Podemos ver o que 

acontece com os números que expressam duas grandezas diretamente proporcionais com os 

exemplos dados a seguir: 
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1. Quando a massa do corpo passa de 10 kg para 20 kg, dizemos que a massa varia 

na razão ; enquanto isso, a deformação da mola passa de 50 cm para 100 cm, 

ou seja, a defromação varia na razão . As duas razões são iguais: 

 =  

 

          

2. Quando a massa do corpo passa de 10 kg para 30 kg, dizemos que a massa 

varia na razão ; enquanto isso, a deformação da mola passa de 50 cm para 

150 cm, ou seja, a deformação varia na razão  . As duas razões são iguais: 

 =  

 

         

Quando duas grandezas variam constantemente sempre na mesma razão então dizemos 

que essas grandezas são diretamente proporcionais. Outro exemplo: duas grandezas são 

inversamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra se reduz à metade; triplicando 

uma delas, a outra se reduz à terça parte, e assim por diante. 

Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra 

se reduz pela metade; triplicando uma delas a outra se reduz pela terça parte, e assim por diante. 

Considerando a seguinte situação problema: um professor de Matemática tem 48 livros 

para distribuir igualmente entre seus alunos. Se ele escolher apenas dois alunos, cada um deles 

receberá 24 livros; se ele escolher quatro alunos, cada um receberá 12 livros; se ele escolher 

seis alunos, cada um receberá 8 livros. Podemos colocar esses dados no quadro a seguir: 

 

Quadro 2- Distribuir igualmente os livros entre os alunos 
Número de alunos Número de livros 

2 24 

4 12 

6 8 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Observa-se o que acontece com os números que expressam duas grandezas 

inversamente proporcionais com os exemplos a seguir: 

1. Quando o número de alunos passa de 2 para 4, dizemos que o número de alunos 

varia na razão ; então isso, o número de livros parra de 24 para 12, variando 

na razão  . 

Essas duas razões não são iguais; são inversas.  =   Então  e  ,  = , são razões 

inversas. 

2.  Quando o número de alunos passa de 2 para 6, dizemos que o número de alunos, 

varia na razão ; enquanto isso, o número de livros passa de 24 para 8, variando 

na razão  . 

As razões são inversas;  =   . Então  e ,  = , são razões inversas. 

Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, os números que expressam 

essas grandezas variam um na razão inversa do outro. Deste modo, ao trabalharmos com 

conceitos que envolvem o pensamento ou raciocínio proporcional, os aprendizes poderão 

compreender melhor os conceitos que envolvem grandezas direta e inversamente proporcionais 

de uma maneira intuitiva. 

Em Bellemain, Bibiano e Souza (2018) é afirmado com frequência que as crianças e 

jovens lidam com grandezas em suas experiências extraescolares e, consequentemente, os 

professores constatam e compreendem que os estudantes sentem motivação para estudar os 

conteúdos que envolvem grandezas e que os mesmos serão úteis para a vida. 

Costa, Vilaça e Melo (2020) enfatizam que grandezas podem ser encontradas em várias 

ocasiões do cotidiano das pessoas. Entretanto, muitas vezes, não são percebidas de maneira 

clara, mas quando observadas atentamente, esses saberes matemáticos surgem nas práticas 

sociais e conectadas com outras áreas do conhecimento humano cada vez mais. Daí a 

importância de estudar na escola básica as grandezas, justamente pela articulação com os 

múltiplos conhecimentos. 

Com reflexões baseadas nos pensamentos dos pesquisadores citados ao longo do texto, 

é necessária a indagação sobre algumas questões.  
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3.5  Aprendizagem significativa no ensino de proproções 

  

O presente tópico discorre sobre reflexões dos pressupostos teóricos da Teoria da 

Aprendizagem Significativa e o ensino de proporções, destacando-se que o ponto inicial dessa 

abordagem teórica consiste em o professor levar em consideração os conhecimentos prévios 

que os alunos já possuem, partindo desse ponto e depois chegar a um determinado nível de 

maturação dos conteúdos. Nessa perspectiva, para David Ausubel (1968), a cognição do 

indivíduo formaliza-se em uma estrutura hierárquica de conceitos que representam abstrações 

particulares e experiências vivenciadas, que podem ser compartilhadas e complementadas no 

sentido de se reconstruir e também de se conectar com novos elementos para formar novos tipos 

de conhecimentos.  

Nesse contexto, o docente precisa considerar os conhecimentos internalizados que o 

estudante traz consigo de experiências vivenciadas anteriormente como ponto de partida para 

construção de novos conhecimentos. Os desdobramentos da Teoria afirmam que a construção 

de novos conhecimentos acontece no momento que a nova informação adquirida entra em 

contato e interage com os conceitos já formalizados na mente do aluno, proporcionando assim, 

significado ao conceito (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1968). 

Ausubel tem seus estudos ancorados na abordagem cognitivista da tradição piagetiana, 

que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem e leva em consideração os 

conhecimentos que eles já trazem consigo. Vale também ressaltar que a Educação Matemática 

brasileira tem uma grande influência das teorias cognitivas inseridas nessa visão, o que o torna 

extremamente relevante para o trabalho dos professores junto com seus alunos.  

 Compreende-se que, mesmo para os professores que ministram suas aulas de forma 

mais pautada em conceitos dos métodos tradicionais, exista uma intencionalidade imbricada, 

que é o aprendizado dos alunos. Assim, intui-se que os educadores, aos quais tem a 

oportunidade de terem contato com outras teorias de aprendizagem e formas diversificadas de 

metodologias para abordar seus conteúdos, podem perceber como é possível obter melhores 

resultados.  

Nesse momento, com essa mudança de postura didática na prática pedagógica do 

professor, se inicia um processo de tomada de decisão que beneficia tanto o docente como o 

estudante. A apropriação de conhecimentos normalmente é atingida através de metodologias 

diversificadas e alcança uma contextualização decorrente da aprendizagem significativa em um 

nível peculiar entre aluno e objeto do conhecimento apresentado por meio de situações que 

estão presentes em situações corriqueiras do estudante (Silva; Bianco, 2020).  
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Dessa maneira, para o professor sem o conhecimento de teorias, muitos enganos podem 

acontecer ao pensar que os estudantes estão atribuindo significado aos conhecimentos que lhes 

foram apresentados, quando na verdade estão adquirindo informações através de uma maneira 

de ensino mecanizado (MOREIRA, 2011). De acordo com o autor, é importante que o professor 

tenha contato com teorias que possam dar suporte ao seu repertório de conhecimentos e com 

isso possa melhorar a sua atuação em sala de aula com os alunos. 

Segundo Ausubel (1968), os conhecimentos prévios constituem um ponto de partida 

para a obtenção de nova informação que busca interagir com as que o indivíduo já guarda na 

sua mente. Ausubel, regulamentou nominando de conceito subsunçor ou simplesmente 

subsunçor (subsumer) ou também ideia-âncora. Desse modo, o subsunçor se compreende em 

uma estrutura particular podendo ser, por exemplo, um símbolo, uma proposição, um conceito, 

uma experiência, uma imagem, etc.  

Nesse sentido, a 

especificamente relevante para uma nova aprendiza Entretanto, 

são determinados de subsunçores as representações, ideias, proposições, modelos mentais, 

assim, como os conceitos que já estão formalizados na estrutura cognitiva do aluno e que vão 

ser suportes para outros conhecimentos.  

Então, para que possa acontecer o desenvolvimento da aprendizagem significativa, é 

preciso conectar os conteúdos que são necessários para serem aprendidos com os conceitos que 

os estudantes já adquiriram, interligando as estruturas cognitivas de forma que os assuntos 

possam ser compreendidos adequadamente (Lourenço et. al, 2021). Nesse sentido, o professor 

precisa ter a clareza da real necessidade do seu aluno para poder traçar estratégias para poder 

chegar ao seu objetivo de forma satisfatória, que é a aprendizagem significativa. 

O pensamento sobre aprendizagem significativa foi aporte teórico usado para reflexões 

e discursões no ensino de proporcionalidade aplicada a construção de maquetes, a pesquisa 

mostra que para os estudantes alcançarem níveis apropriados de aprendizagem é preciso que as 

estruturas cognitivas sejam construídas, e o processo de ensino e aprendizagem deve ser 

interativo ao longo do tempo (BRUM, SCHUHMACHER, 2014). 

Ao discutir o processo de formação do conceito de proporcionalidade e as implicações 

pedagógicas de sua exploração didática na perspectiva do ensino desenvolvimental, Miguel 

(2020) afirma que a aprendizagem pode ser compreendida como a possibilidade de fazer 

conexões e associações entre diversos significados de cada nova ideia e pontua que a 

comunicação auxilia as conexões entre concepções espontâneas e o novo aprendizado visando 

uma aprendizagem significativa em Matemática. 
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Neste sentido, para estabelecer uma conexão entre os conhecimentos adquiridos e 

prévios, uma sequência didática é utilizada na construção dos saberes de proporcionalidade em 

que a comunicação é pautada no uso de objetos de aprendizagem. No próximo capítulo, pode 

ser vista sequência de atividades que objetiva a aprendizagem significativa de proporções. 
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4 METODOLOGIA 

 
Os que se encantam com a prática sem a ciência 

são como os timoneiros que entram no navio sem 

timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu 

destino.  

(VINCI, LEONARDO p.95 2014) 

 

Neste capítulo serão discorridos os passos metodológicos a serem percorridos para a 

construção dos procedimentos e a consolidação da referida investigação científica. Em seguida, 

serão apresentados os critérios de escolha dos sujeitos participantes da investigação, bem como 

explicitadas e justificadas as escolhas quanto ao paradigma de pesquisa, métodos, instrumentos 

de coleta e análise de dados. É imprescindível que uma investigação científica demande 

reflexões de ordem ontológica, epistemológica e metodológica (THERRIEN, 2014). 

 Nas seções a seguir, serão abordados os elementos que darão suporte aos passos que 

serão desenvolvidos durante a ida ao campo, assim, como o contato com os meios e as 

possibilidades para condução do estudo, que compreendemos como sendo muito importante 

para concretização e bom andamento do trabalho. Na ocasião, serão descritos o paradigma de 

pesquisa, a abordagem, o método de pesquisa, bem como as estratégias e os instrumentos para 

realizarmos a coleta de dados e  também os procedimentos de análise e categorização dos dados 

que foram encontrados ao longo da investigação.  

 

4.1 Método da pesquisa  

 
O estudo se caracteriza como sendo uma pesquisa de intervenção com característica 

experimental ou indutiva. É compreendido que pesquisas com essa característica tem o objetivo 

de proporcionar modificações e implicações cognitivas para os sujeitos envolvidos no processo. 

No presente caso, é necessário que aconteçam mudanças na aprendizagem no ensino de relações 

de proporcionalidade com alunos do 8º ano das Séries Finais do Ensino Fundamental. 

O modelo experimental ou indutivo exige um tipo padrão que tem como base a 

experimentação partindo das partes para o todo, onde o pesquisador verifica a parte definida e 

analisa um fenômeno específico, previamente delimitado, onde são analisadas hipóteses 

prévias, abastecidos de métodos explícitos de verificação a partir dos quais se pode fazer 
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generalizações e elaborar teorias sobre os fenômenos observados durante a investigação. Esse 

método de pesquisa vai prioritariamente do particular para o geral, conforme  Turato 2000. 

Na realização de estudo com esse foco de modelo de intervenção, normalmente o 

pesquisador que conduz o processo de investigação assume a postura de proporcionar a 

autoaprendizagem ou a autodescoberta dos alunos, estabelecendo a colaboração recíproca entre 

eles e o diálogo que vai poder provocar reflexões positivas incentivando e motivando a 

aprendizagem e conhecimento dos conteúdos, no nosso caso específico da Matemática. 

Foi optado, então, pela realização da  pesquisa no contexto de sala de aula, em uma 

escola pública municipal  de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Precisamente, a nossa 

intervenção pedagógica acontecerá com duas turmas de 8º ano. 

Antes do início da pesquisa foi feita a aproximação com a escola, com os professores e 

os alunos, com a finalidade de fazer uma conscientização do significado da pesquisa para a 

educação e para conduzir a investigação de forma cortês e participativa.  

Inicialmente foi feito uma abordagem motivacional com o vídeo a ponte, apresentação 

dos alunos e pesquisador, discussão das expectativas, momento de escuta sobre as atuais 

dificuldades visto que no momento todas as aulas são remotas, síncronas ou assíncronas e todo 

a aplicação do projeto aconteceu de forma síncrona através do Google Meet.  

No primeiro modulo sobre o conteúdo, foi aplicado um pré-teste (sondagem) com 

assuntos de razão, proporção e grandezas diretas e inversamente proporcionais. A sondagem 

inicial teve como finalidade verificar os conhecimentos prévios dos educandos para nortear os 

passos seguintes da pesquisa.  

Para essa categoria de estudo sempre é importante denominar uma turma de Grupo de 

Controle  GC e outra turma de Grupo Experimental  GE, em que a investigação com o uso 

de tecnologia é conduzida apenas com o Grupo Experimental - GE, e o Grupo de Controle - 

GC não sofre nenhuma intervenção pedagógica com a tecnologia. Nessa perspectiva, o GC 

continuou com as aulas sem intervenção do OA e depois das aulas foram aplicados o pós-testes. 

Foi então observado se houve avanço ou não no GE.  Depois foram realizadas aulas e 

intervenções pedagógicas com o OA e em seguida houve a aplicação do pós-teste. Foi feita uma 

nova análise para mensurar a evolução na aprendizagem desse grupo. Com a análise do pré-

teste e pós-teste dos dois Grupos, foi possível analisar se houve alguma avanço significativo. 

Após esse detalhamento será apresentada a sequência didática e alguns pontos de vista 

de autores sobre o tema. 
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4.2  Sequência didática  

 

Sequência didática é uma expressão utilizada no ensino para definir um conjunto de 

atividades programadas distribuídas em um processo lógico de passos e etapas interligadas, 

com o objetivo de tornar satisfatório e eficiente o desempenho do ensino e aprendizagem de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos 

 

O autor citado anteriormente corrobora com o que pensamos sobre o assunto, pois com 

certeza a intenção de trabalhar com o mencionado recurso didático é intervir diretamente na 

aprendizagem dos alunos. Outra definição para sequência didática é a de Oliveira (2013, p.39) 

conectadas entre si, e prescinde de um planejamento para delimitação de cada etapa e/ou 

atividade para trabalhar os conteúdos disciplinares de forma integrada para uma melhor 

 

Portanto, a sequência didática deve ser planejada e desenvolvida para atingir um 

determinado objetivo que foi pensado previamente pelo professor, ficando evidente que a 

finalidade desse recurso pedagógico, deve ser direcionado para atender as necessidades de 

ensino do docente e da aprendizagem por parte do estudante.  

Entretanto, quando o professor necessita ensinar um terminado assunto da Matemática 

para seus alunos é preciso projetar e estabelecer uma maneira ou estratégia, que deva pensar e 

determinar a programação passo a passo para que os estudantes possam ter a possibilidade de 

compreender de forma significativa o conteúdo que está sendo ministrado, assim, é necessário 

construir os meios didáticos e adequados para ser usado em sala de aula. Nunes e Nunes (2019), 

nos fala que: 

 

Nessa perspectiva, e de forma geral, uma Sequência Didática é uma unidade de 

trabalho durante a qual os alunos devem colocar em prática suas competências 

assimiladas, consolidadas, adquiridas anteriormente e não perfeitamente estabilizadas 

e primordialmente para aquisição de novas competências (p.152). 

 

Compreende-se que uma sequência didática é um instrumento de trabalho pedagógico 

do professor, ou seja, se consiste em uma ferramenta didática que normalmente pode ser 
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utilizada durante as aulas para poder potencializar e atingir os objetivos que foram previamente 

determinados. Nas aulas de Matemática é necessário sempre utilizar artifícios para a melhor 

compreensão dos alunos devido à complexidade que é inerente aos seus conteúdos. 

Nesse sentido, é inferível também que uma sequência didática pode ser usada como 

recurso pedagógico aliada com um artefato tecnológico para atingir a aprendizagem da 

Matemática, nesta pesquisa usaremos uma ferramenta digital, que é um OA. Segundo Lima 

(2018), 

O nome já diz bastante coisa, mas poucas vezes paramos para pensar no que, de fato, 

tema, que tem como objetivo ensinar um conteúdo, etapa por etapa (p.156). 

 

De maneira específica, uma sequência didática se constitui por ser um conjunto de ações 

determinadas pelo professor, pensada com um conjunto de atividades e seguindo um número 

de etapas programadas para conseguir atingir a um determinado objetivo de aprendizagem. 

Considerando essa perspectiva, o propósito de utilizar a sequência didática no ensino de 

Matemática tem como finalidade gerir e estruturar, atribuindo significado ao processo de ensino 

e aprendizagem. De modo particular, o professor quando leciona um determinado conteúdo, no 

momento da aula vai abordar conceitos e propriedades. Normalmente, em seguida, faz 

aplicações através de exercícios, demonstrando para os alunos a aplicabilidade. 

 cos, a sequência didática é dividida 

dizer que em uma sequência didática, em uma interpretação simples, na prática, deve ter 

começo, meio e fim, com ações pontuais e bem definidas.  

Dentro desse contexto é significativo considerar e realizar um planejamento detalhado 

de uma sequência didática, pois durante a aplicação em sala de aula vai acontecer múltiplas 

interações entre professor e alunos sobre o conteúdo que está sendo ministrado, então a 

organização do que vai ser abordado é importante para obter os resultados almejados. 

Dentro da proposta da organização do trabalho didático através de uma sequência 

didática, nota-se que esse meio poderá facilitar o ensino e aprendizagem da Matemática, em 

nosso caso especial: o de proporções. Porém, é necessário considerar as observações que os 

especialistas recomendam, desenvolvendo dentro do que é previsto, seguindo os passos e fases 

necessárias para que aconteça a aprendizagem dos estudantes, sendo essa a finalidade máxima 

de todo processo de ensino.   
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Contudo, as sequências didáticas devem ter dinamismo e flexibilidade. As atividades 

que fizerem parte desse contexto normalmente nortearão as ações pedagógicas, que 

contribuirão para que o ensino de Matemática no âmbito escolar possa se transformar em um 

lugar onde seja possível fazer reflexões e também trocar e produzir conhecimentos entre 

professores e alunos. Neste panorama, o docente exerce a função de fazer o acompanhamento 

da aprendizagem dos estudantes, assim como estimular a criação de situações que motive e 

incentive a aprendizagem (RODRIGUES, BOLOGNEZI, 2020). 

 A sequência didática poderá se tornar satisfatória, proporcionando que os alunos se 

envolvam e possam aprender. Portanto, é necessário que o professor estimule o aluno a 

despertar e buscar o conhecimento e interesse pela Matemática. Mas é fundamental que esse 

processo seja enquadrado no contexto e realidade social dos estudantes. Para que isso possa 

acontecer, as situações problemas precisam abordar os elementos que façam parte do cotidiano, 

permitindo que um melhor entendimento dos saberes sejam envolvidos, palpáveis e percebidos 

por eles, de forma contextualizada e interdisciplinar, pois a Matemática faz parte da vida prática 

das pessoas em um sentido mais amplo.  

Considerando que uma sequência didática consiste em um meio pedagógico bastante 

simples de ser elaborada e adaptada, essa ferramenta comporta um número fixo de atividades 

que são interligadas e agregadas a um processo estabelecido, porém é preciso que seja feito um 

planejamento prévio delimitando cada etapa para abordar os conteúdos matemáticos de maneira 

que a aprendizagem do estudante possa acontecer a partir da intervenção realizada pelo 

professor em sala de aula. 

Nesta perspectiva os pesquisadores Ramos, Moura e Lavor (2020), realizaram uma 

pesquisa sobre educação financeira, tendo como participantes alunos do Ensino Médio de uma 

escola pública do estado do Ceará, Eles utilizaram um recurso digital que foi o aplicativo 

Minhas Economias , teve como metodologia o desenvolvimento de uma sequência didática 

como o modelo na figura a seguir: 

 

Figura 1: Modelo de sequência didática. 

 

Fonte: Ramos, Moura e Lavor (2020, p. 8) 
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O exemplo dos autores supracitados é uma forma simples e eficaz de uma sequência 

didática usada em sala de aula com alunos, pois envolve um pré-teste e um pós-teste, modelo 

que se encaixa exatamente como o que utilizamos em nosso estudo. 

Para dar prosseguimento à investigação, foi necessário realizar 6 (seis) encontros com 

atividades divididas em módulos. Na tabela abaixo é possível verificar os passos da sequência 

didática. Compreende-se que uma sequência didática consiste em um conjunto de atividades 

direcionadas, com técnicas, métodos e intervenções pedagógicas, planejadas passo a passo pelo 

professor, com o objetivo que o aluno possa compreender  os assuntos previamente 

elencados(LIMA, 2018).  A sequência didática foi desenvolvida conforme a tabela a seguir: 

 

Quadro 3- Sequência didática 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ETAPAS ASSUNTO METODOLOGIA  AVALIAÇÃO 

1º Encontro Socialização do 
projeto. 

Apresentação do projeto. 50 minutos Aplicação de 
questionário 
através do 
Meet. 

 
2º Encontro 
GE 
 
 
 
 

Aplicação de um 
OA 
Equilibrando 
Proporções. 
Grupo 
Experimental  

 
- Apresentação do AO aos alunos pelo 
Google Meet. 

100 minutos  
Questionário 
avaliativo da 
atividade pelo 
Google Forms. 

3º Encontro 
GC 

O conceito de 
razão Grupo de 
Controle. 

 Conceitos relacionados a razão no nosso 
dia a dia. 
 

50 minutos Roda de 
conversas;             
(Através do 
Google Meet). 
 

4º 
Encontro 

Proporções. - Utilizaremos um bolo virtual através de 
aplicativo no GE e GC.  

50 minutos  Participação na 
atividade.  
 

5º 
Encontro 

Construção de 
conceitos. 

Atividade pelo meet GC e GE.  50 minutos Participação 
por vídeo 
conferência. 

6º Encontro Aplicação dos pós 
teste no último 
encontro. 

 
Atividade final através do meet e forms 

50 minutos Questionário 
através do 
Google Forms. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 



54

 

 

 Foram realizados 6 (seis)  encontros com as turmas, como descrito na tabela acima, 

entretanto, com o desdobrar do percurso investigativo foram  necessárias algumas adaptações 

diante da atual situação de Pandemia. No primeiro encontro foi aplicado o pré-teste para os dois 

Grupos. Com o Grupo de Controle  GC, foi ministrada a aula normalmente sobre os conteúdos 

de proporcionalidade, e no último encontro foi aplicado um pós-teste. Com o Grupo 

Experimental  GE, foi aplicado o pré-teste no primeiro encontro, já o segundo e terceiro 

encontros foram trabalhados em sala virtual através de vídeoconferência com o objeto de 

aprendizagem (OA) e no sexto encontro foi aplicado o pós-teste e um questionário. 

 No primeiro encontro houve a socialização com os dois Grupos de alunos (GE e GC) e 

a ênfase na importância do projeto para o presente contexto vivenciado. Na ocasião usou-se o 

aplicativo Google Meet, o meio de condução escolhido para as aulas na atual conjuntura. Em 

seguida o projeto foi apresentado a todos com a utilização de slides e com vídeos motivacionais. 

Esse primeiro momento durou 50 minutos. Após as considerações iniciais, no segundo 

momento, foi aplicado o pré-teste com conteúdos referentes a razão e proporção para os dois 

Grupos, GE e GC. O tempo estipulado para resolução do pré-teste foi de uma hora. O ritmo de 

entrega das atividades foi equilibrado, onde alguns alunos precisaram de todo o tempo e outros 

as entregaram antes do esperado. 

No segundo encontro, foi aplicado o OA Equilibrando Proporções para o GE. Os 

estudantes receberam um link para ter acesso ao OA através do Google Meet e depois receberam 

as instruções para exploração da ferramenta digital. Logo após, pediu-se aos alunos para 

navegarem pelas etapas e fases do artefato digital e anotarem os cálculos que haviam feito. Os 

alunos foram estimulados a resolverem uma atividade contendo cinco questões enviadas pelo 

Google Forms e, após o tempo estipulado de uma hora, os participantes socializaram o passo a 

passo de resolução das situações problemas com o Grupo. Com o recebimento das soluções e 

resultados, foi estimulada uma discussão conjunta com os Grupos para adequação e 

alinhamento da resolução dos itens. Então, foi realizada uma avaliação através de uma roda de 

conversa e debate sobre os conceitos abordados durante o encontro, uma discussão em cerca de 

cinquenta minutos. 

No terceiro encontro abordou-se o conceito de razão existente nas atividades do dia a 

dia. A atividade sobre o conceito de razão foi direcionada através do Google Meet com cinco 

questões em um formulário do Google Forms. Foi solicitado aos alunos que resolvessem os 

itens e fotografassem as resoluções para ser realizada uma discussão em Grupo com os 

resultados. Foi estipulado um período de uma hora para resolução das atividades. Após essa 

etapa, foi iniciada uma roda de conversa sobre os resultados das resoluções. Na ocasião foi 
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avaliado o desenvolvimento do Grupo através de uma discussão em um período estipulado de 

uma hora. 

No quarto encontro através do Google Meet foram trabalhados os conceitos de 

proporções. Inicialmente foi mostrada a simulação de um bolo virtual cortado em diferentes 

partes proporcionais através de figuras em slides. Esse momento foi realizado de forma distinta 

e em momentos separados para cada um dos Grupos, GE e GC. Na ocasião foi enviado para 

eles um questionário de cinco questões sobre o assunto pelo Google Forms. Para cada Grupo 

foi estipulado o tempo de uma hora para a resolução das questões, seguidos de uma discussão 

de quarenta minutos para pontuar as resoluções e o pensamento envolvido no processo de 

resolução. 

No quinto encontro pelo Google Meet foi trabalhada a construção dos conceitos de 

proporcionalidade. Seguindo o padrão de atividades, foram disponibilizadas cinco questões 

para os estudantes dos dois Grupos, GE e GC, através do Google Forms e foi disponibilizado o 

tempo de 1 hora para a resolução total. Em seguida foi realizada uma discussão de cinquenta 

minutos com cada Grupo para eles apresentarem as suas resoluções, sendo complementada por 

um debate sobre os resultados obtidos. 

No sexto e último encontro foi aplicado o pós-teste, de cinco questões pelo Google 

Forms, com conteúdos referentes a razão e proporção para os dois Grupos, GE e GC. Após o 

tempo estipulado de uma hora para a resolução do teste, foi conduzida uma discussão com os 

dois Grupos que durou mais uma hora que culminou no encerramento dessa etapa da pesquisa.  

 Foi feita uma análise com os dados obtidos e coletados com o pré-teste, pós-teste e com 

o questionário semiestruturado apenas com o Grupo Experimental. O questionário é  referente 

ao OA utilizado em relação a sua usabilidade aos conceitos de proporcionalidade.   

Salienta-se que os instrumentos de coleta de dados foram o pré-teste, pós-teste e os 

questionários. Vale ressaltar que os questionários representam em uma técnica para obtenção 

direta de dados proporcionando a produção de informações importantes sobre os indivíduos que 

fazem parte da investigação da pesquisa, sendo, assim, um instrumento valioso que permite o 

pesquisador garimpar informações, facilitando o processo de tratamento e análise dos dados 

obtidos (DESLANDES et al., 2016). Na próxima seção será apresentado o detalhamento. 
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4.3 OA Equilibrando proporções 

 

Para conduzir a investigação foi utilizado o OA denominado Equilibrando Proporções6. 

A ferramenta digital faz simulações com o propósito de identificar e classificar as grandezas, 

assim como explorar os conceitos de relação de proporcionalidade direta e inversa. Durante o 

processo de utilização do recurso digital é solicitado aos estudantes para atribuírem valores aos 

vários tipos de grandezas e também estabelecerem relações entre esses dados.  

O OA trouxe 10 (dez) situações problema fixas em que o aluno precisou avaliar se a 

relação entre as grandezas era direta ou inversamente proporcional. O recurso digital é indicado 

para se trabalhar com relações de proporcionalidade, prioritariamente com os alunos do 8° ano 

do Ensino Fundamental. Na ferramenta digital, as grandezas foram apresentadas e abordadas 

de maneira contextualizadas, de forma icônica e também através de tabelas, como mencionado 

nas descrições das figuras colocadas ao longo do texto abaixo.  

A tela inicial do OA é de característica intuitiva, trazendo consigo informações que o 

aluno, ao simplesmente olhar, já perceberá que pode começar a manusear o dispositivo com 

clareza e segurança clicando no botão iniciar, como podemos perceber na Figura 2. 

 

Figura 2  Interface inicial do OA Equilibrando Proporções. Fonte: Adaptado de UNICSUL virtual. 

 
Disponível em:  

(http://www.projetos.unijui.edu.br/formacao/_medio/Matematica/EquilibrandoProporcoes/index.html). 
 

                                            
6 http://www.projetos.unijui.edu.br/formacao/_medio/Matematica/EquilibrandoProporcoes/index.html 
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Na próxima tela do OA há a representação das propostas das situações problema, que 

serão abordadas ao longo do manuseio da ferramenta digital e também algumas indicações de 

funcionalidades importantes, especificadas e distribuídas no corpo da tela. Na parte superior da 

tela, , há uma referência ao conteúdo abordado no dispositivo com a 

descrição escrita esse mesmo local, logo abaixo, vem escrito também tutorial , 

que traz com maiores detalhes os passos que já são abordados ao longo do uso do artefato 

digital. 

Durante as simulações, nas resoluções das situações problema, o estudante encontrará 

questões com conteúdos que abordam tipos de grandezas e será necessário fazer o 

reconhecimento e classificar conforme os tipos de grandezas que são dadas e assim identificar 

as relações se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, como 

podemos perceber na Figura 3 que segue abaixo. 

 

Figura 3 - Interface da numeração das situações problemas do OA. Fonte: Adaptado de UNICSUL virtual. 

 
Disponível em: 

(http://www.projetos.unijui.edu.br/formacao/_medio/Matematica/EquilibrandoProporcoes/index.html). 
 

O OA permite que o aluno se debruce diante das simulações de situações, onde haverá 

a opção de aumentar ou diminuir uma determinada grandeza dada. O estudante, ao determinar 

essa intervenção, poderá observar quais são as grandezas que estão relacionadas. Porém, as 

situações serão apresentadas através de múltiplas representações. Não é exigido que o sujeito 

encontre o que a situação pede previamente, pois no objetivo é que ele identifique o tipo de 

grandeza que se apresenta na representação. 
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É necessário observar que todas as situações que envolvem as grandezas diretamente 

proporcionais e inversamente proporcionais podem ajudar o aluno na compreensão de vários 

outros conceitos de relações de proporcionalidade, contribuindo de forma efetiva  para a 

aprendizagem deles. 

Observa-se que em cada situação problema que o OA trata, o estudante fica diante de 

alguns desafios que abordam o conteúdo de grandezas e precisará solucionar e classificar o tipo 

de relação que se apresentará na determinada questão, como observável na representação da 

Figura 4, que segue logo abaixo. 

 

Figura 4- Representação de situação problema. Fonte: Adaptado de UNICSUL virtual.

 

Disponível em: 
(http://www.projetos.unijui.edu.br/formacao/_medio/Matematica/EquilibrandoProporcoes/index.html). 

 
 

No esboço da Figura 5, segue a funcionalidade do OA, conforme as percepções obtidas 

segundo o estudo realizado por Dias (2016). Segue a figura com as respectivas descrições. 
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Figura 5- Principais funções do OA Equilibrando Proporções. Fonte: Adaptado UNICSUL virtual. 

 
Disponível em: 

(http://www.projetos.unijui.edu.br/formacao/_medio/Matematica/EquilibrandoProporcoes/index.html ) 
 
 
 

De acordo com Dias (2016), em sua pesquisa o OA Equilibrando Proporções, é formado 

por 6 (seis) funções principais. Percebemos que nessa descrição há uma visão que consideramos 

ampla em relação à essência do recurso digital, trazendo elementos que julgamos pertinentes. 

Seguem enumeradas e descritas logo abaixo, adaptado de Dias (2016): 

1) Elemento da Simulação Grandeza: refere-se à descrição da situação problema;  

2) Elemento da Simulação Grandez -  são observadas 

as alterações nas outras grandezas no elemento de simulação (6) animação;  

3) Elemento da Simulação Tabela: é uma referência para resolver a pergunta;  

4) Elemento da Simulação Resposta: a partir dos dados dos Elementos de 

Simulação (1), (2) e (3) e o conhecimento sobre o assunto, precisa-se definir o 

tipo de relações entre as grandezas: direta ou inversamente proporcional; 

5) Elemento da Simulação Ajuda: disponível, caso haja alguma dúvida quanto às 

funções do simulador ou do conteúdo; 

6) Elemento da Simulação Animação: representa a variação das grandezas descritas 

no Elemento de Simulação (2).                  

        No comentário da autora, na passagem acima, ela faz um breve resumo das seis 

funções principais do OA Equilibrando Proporções, notável  na descrição todo o mecanismo de 

funcionamento da ferramenta digital com riqueza de detalhes, compreende-se também que o 
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artefato digital é de fácil manuseio proporcionando ao aluno autonomia para interagir com a 

interface  e em seguida navegando e resolvendo as situações problemas que lhes são 

apresentadas. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS  

            

...Você não sabe o quanto eu caminhei 

Pra chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormir 

Eu nem cochilei 

Os mais belos montes escalei 

Nas noites escuras de frio chorei...  

(NEGRA, CIDADE. 1994) 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises e comparações dos resultados coletados 

no pré-teste e pós-teste, com adaptações das situações problemas para cada aspecto dos 

conteúdos a serem abordados nesta pesquisa para o Grupo Experimental (GE) e de Controle 

(GC). Os quadros e os gráficos abaixo mostram o índice de acertos em cada questão apontando 

um panorama. 

 

Quadro 4  Pré-teste grupo experimental (GE): 
Comparativo de Acertos e Erros 

Situações problemas Acertos Erros 

1 a) 11,5% 88,5% 

1 b) 11,5% 88,5% 

2 a) 8,2% 91,8% 

2 b) 8,2% 91,8% 

3 9,8% 90,2% 

4 10,9% 89,1% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

      Os resultados do quadro supracitado mostram erros e acertos das questões do pré-

teste, que foi uma sondagem diagnóstica para a compreensão do nível de conhecimento do GE 

em relação aos conteúdos a serem trabalhados. Torna-se perceptível que na 1ª questão, sub itens 

a e b, houve uma porcentagem maior de acertos com 11,5%. Em relação aos erros, as questões 

onde os alunos apresentaram um índice maior foi a questão 2 sub itens a e b, onde obtiveram a 

porcentagem de 8,2%. Com esses resultados para o primeiro contato com a turma, conclui-se a 

necessidade abordar e desenvolver melhor esses conteúdos e direcionar o OA como estratégia 

de mediação entre os conteúdos e estudantes.   
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Figura 6  Gráfico de Análise de acertos- (GE): Pré-teste, Panorama geral. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 
        O gráfico de pizza acima (Figura 6), refere-se ao pré-teste aplicado ao GE. Percebe-

se de forma geral que o total de acertos foi de 10,1% e de erros foi de 89,9%. Esse primeiro 

contato foi importante para direcionar a pesquisa com o caminho a ser traçado. 

       No Grupo de Controle (GC) foi conduzido da mesma forma que o GE, aplicou-se a 

sondagem com pré-teste, logo abaixo segue o quadro com as informações obtidas neste grupo: 

 

Quadro 5  Pré-teste Grupo de Controle: 
comparativo de acertos e erros 

Situações problemas Acertos Erros 

1 a) 13,4% 86,6% 

1 b) 13,4% 86,6% 

2 a) 10,3% 89,7% 

2 b) 10,3% 89,7% 

3 8,9% 91,1% 

4 11,5% 88,5% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

As situações problemas que constam no quadro mostra os resultados obtidos com o pré-

teste do GC, nota-se que nesse primeiro encontro os resultados são próximos ao GE, as questões 

onde houve maior índice de acertos com porcentagem de 13,4% foi a 1a) e 1b). Em relação aos 

erros, a porcentagem maior de erros foi a questão 3 com 91,1% dos alunos.  

 
 

10,1%

89,9%

Acerto Erro
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Figura 7  Gráfico de Análise de acertos- (GC): Pré-teste, Panorama geral. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

O gráfico de pizza supracitado mostra que houve uma porcentagem de 88,7% de erros 

e apenas 11,3% de acertos. Com essa análise identifica-se que os dois grupos, o GE e o GC, 

encontram-se com os níveis de conteúdo bem próximos.  

A seguir serão apresentadas as questões que compõem o pré-teste, O mesmo foi aplicado 

para os dois grupos GE e GC. 

seguir. 

Figura 8  Situação problema 1.  

  
Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016).   

 

Desejamos fabricar objetos que tenham a mesma razão de medidas deste monitor. Dessa forma, 

precisamos saber a razão entre comprimento e altura. Com base nos dados apresentados.  

a) Calcule a razão: 

b) O que significa o valor calculado por você no item anterior? 

11,3%

88,7%
Acerto Erro



64

 

 

  

  Na situação acima, o aluno deveria estabelecer a relação entre o comprimento e a altura 

de uma tela de tv e em seguida avaliar o significado da situação problema abordada e representar 

o comprimento em relação à altura da TV. 

Neste 1º problema, no Grupo Experimental, constatou-se que 88,5% dos alunos 

apresentaram dificuldades em estabelecer essa relação entre as grandezas apresentadas, não 

conheciam os conceitos de razão e como representá-los. Mesmo o assunto sendo recorrente das 

séries anteriores, os alunos não conseguiram usar eficientemente esses conceitos.  

No Grupo de Controle foi abordada a mesma situação problema e foram obtidos os 

seguintes resultados: os alunos apresentaram 86,6% de erros aos itens mostrados, índice bem 

próximo do Grupo Experimental para o pré-teste o que demonstra proximidade no nível de 

conhecimento do Grupo Experimental sobre o conteúdo apresentado na situação acima.   

 

2) Em Física, a flutuação consiste no estado de equilíbrio em que um corpo se encontra em 

repouso ou está suspenso na superfície de um fluido (líquido ou gás). A densidade é uma 

grandeza que expressa a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Por 

meio da comparação entre os valores da densidade de um corpo e a densidade do líquido em 

que ele está imerso, podemos às vezes concluir se esse corpo pode flutuar no líquido.  Por 

exemplo: todo corpo que possui densidade menor que a densidade da água flutua nela. Mas 

atenção! A recíproca pode não ser verdadeira, ou seja, um navio tem densidade maior que a da 

água e flutua nela. A seguir, foram apresentados dois corpos, suas massas e seus volumes. 

 

Figura 9  Situação problema 2.  

 
Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016) . 

 

Considerando a densidade da água 1 g/cm3, qual dos dois corpos certamente flutuará quando 

colocado na água? Justifique sua resposta. 
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A análise dos resultados mostrou que 91,8% dos alunos no Grupo Experimental 

apresentaram dificuldades de interpretar e expressar a relação de densidade e massa de um 

corpo e as condições em que o mesmo flutuará. 

Na investigação dos resultados com o Grupo de Controle, 89,7% das respostas 

continham erros na resolução da questão, ainda que com a mesma perspectiva de conhecimentos 

prévios sobre o assunto advindo das séries anteriores. 

 

3) Os egípcios trabalhavam muito com certas razões e descobriram a razão entre o comprimento 

de uma circunferência e seu diâmetro. Essa razão é a mesma para toda circunferência. O nome 

com os dados apresentados. 

Figura 10  Situação problema 3.  

 
Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016) . 

 

Lançou-se para os alunos a representação da razão entre o comprimento e o diâmetro de 

uma circunferência aos alunos do Grupo Experimental, que erraram em 90,2% a questão, 

demonstrando assim a dificuldade na representação de razão.  

No Grupo de Controle os resultados demonstraram um índice próximo de dificuldade 

na representação de razão 91,1% dos alunos que erraram a questão acima. 

4) Um skate de 80 cm de comprimento foi representado na figura a seguir. Determine a 

escala utilizada para fazer este desenho: 

Figura 11  Situação problema 4.  

 
Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016) . 
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O objetivo dessa questão era avaliar se os alunos compreendiam e reproduziam a razão 

entre o comprimento da figura e o tamanho real. Nesta, os mesmos alunos no GE erraram a 

questão em uma taxa de 89,1%, expondo assim que não reproduziam os conteúdos abordados. 

No Grupo de Controle houve 88,5% de erros, os quais demonstram as dificuldades 

semelhantes dos alunos nos conteúdos abordados na questão. A maioria dos alunos não possui 

o conhecimento de razão e proporção necessidade de uma abordagem. 

A análise das respostas do pré-teste no GE e de GC demonstraram a falta de 

compreensão dos conceitos e representação de razão entre duas grandezas, ao mesmo tempo 

que não atenderam aos requisitos de interpretação das situações problemas observados na 

pesquisa. 

Na próxima sequência será analisado um pós-teste com aplicação do O.A Equilibrando 

Proporções no GE e no GC. 

 
Quadro 6  Sondagem pós O.A grupo experimental (GE) 

comparativo de acertos e erros 
Situações problemas Acertos Erros 

1 a) 72,5% 27,5% 

1 b) 72,5% 27,5% 

2 a) 83,7% 16,3% 

2 b) 83,7% 16,3% 

3 a) 94,1% 5,9% 

3 b) 94,1% 5,9% 

3 c) 94,1% 5,9% 

4 87,3% 12,7% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

No quadro acima é apresentado o resultado obtido com o pós-teste, após a utilização do 

OA com os estudantes, visualiza-se que  houve a mesma porcentagem de acerto de 94,1%  nas 

questões 3a), 3b) e 3c). As questões com o maior número de erros com a porcentagem de 27,5%, 

foram as questões 1a) e 1b), logo abaixo os resultados por outra perspectiva. Em relação ao uso 

(...) compreendemos que 

a utilização de um OA no ensino converge com os pressupostos da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, quando ancora novas ideias e novos conceitos  (p.4). 
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Figura 12  Gráfico de Análise de acertos- (GE): Pós-teste, Panorama geral. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

O gráfico de pizza acima mostra que houve 84,4% de acertos nas questões por parte dos 

estudantes, houve 15,6% de erros, o que demostra que aconteceu um avanço significativo com 

o GE, demonstrando que aconteceu aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo. 

Compreende-se que incorporar a educação metodologias e tecnologias educacionais, aliados ao 

ensino poderá ter um impacto direto na aprendizagem e dessa forma transformar o 

conhecimento dos alunos, entende-se que a utilização de um OA como mediador consegue 

colaborar na aquisição de conhecimentos dos estudantes (MELO, MELO e SILVANO, 2021). 

 

Quadro 7  Sondagem 03- Pós teste- Grupo Controle (GC) 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2021) 

 

No quadro acima há o resultado dos pós teste do GC. Os alunos não tiveram a 

intervenção didática do AO e prosseguiu-se com as aulas sobre os conteúdos. Neste teste os 

alunos obtiveram um melhor desempenho na questão 2a) com 34,3%. Neste contexto de 

atividades, não foi apresentado aumento na frequência  de respostas corretas em relação ao pré 

teste, corroborando com SILVA et al. (2018). 
 

84,4%

15,6%

Acerto Erro

Situações problemas Acertos Erros 

1 a) 21,9% 78,1% 

1 b) 21,9% 78,1% 

2 a) 34,3% 65,7% 

3 a) 15,1% 84,9% 

3 b) 15,1% 84,9% 

4 29,7%  70,3% 
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Figura 13  Gráfico de Análise de acertos- (GC): Pós-teste, Panorama geral. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Esse gráfico mostra que em relação aos pós-testes aplicados para o GC, houve uma 

porcentagem geral de 25,3% de acerto, porém 74,7% de erros. 

 Nesse sentido a questão 01 tratava a representação de razão entre o número de médicos 

e número de habitantes. 

1)Leia o texto a seguir. 
 
 

Figura 14  Situação problema 5. 

 
Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016).   

 
 

Considerando a população brasileira de 200 000 000 pessoas, responda:  

a) Se for alcançado o objetivo, quantos médicos estarão disponíveis no ano de 2020? 

Nesta questão, 72,5% dos alunos resolveram o item corretamente, o que mostrou um 

aumento de acertos em 50,6% com relação ao GC. Observou-se que a interpretação e a 

representação foram compreendidas entre a maioria dos alunos envolvidos na pesquisa. O 

25,3%

74,7%

Acerto Erro
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resultado foi adequado à aplicação do OA e a sequência didática mostrará, a seguir, a 

importância da manipulação de tecnologias. 

Dessa forma, ao desenvolver os conceitos de razão e grandezas com o uso do objeto de 

Aprendizagem Equilibrando Proporções, seguindo uma sequência didática, oportunizou-se a 

construção de conhecimentos acerca dos assuntos abordados conforme as questões 

apresentadas que propiciaram a utilização ativa, visto que tudo aconteceu de forma interativa.  

 A segunda questão estava relacionada com a interpretação de razão, na forma de 

porcentagem, como mostra a imagem a seguir: 

2)Em uma brincadeira de festa junina, a pescaria, apenas um dos seis peixes dá um prêmio de 

R$ 1 000,00. Tendo jogado apenas uma vez, qual é, aproximadamente, a chance de André ter 

tirado esse prêmio? 

 

Figura 15  Situação problema 6. 

 

Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016) . 

Na questão acima, relacionando ao resultado, os alunos acertaram 83,7% e houve um 

aumento de 49,4% em relação ao GC, em que não houve exploração de um objeto de 

aprendizagem.  

Em face ao apresentado é possível afirmar que houve um crescimento no desempenho 

quanto à interpretação e a representação de informações na forma de razão e, embora não 

tenham atingido plenamente os requisitos da questão, manifestaram maior compreensão e 

tratamento das informações. 

3)  O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma medida do grau de obesidade de uma pessoa. 

Por meio do cálculo de IMC é possível saber se alguém está acima ou abaixo dos parâmetros 

ideais de peso para sua estatura. O IMC é calculado através do quociente entre a massa corpórea 

(em kg) e o quadrado da altura (em metros). Bruno, um rapaz de 1,8 m de altura, tinha massa 

de 85 kg. Durante as férias escolares, ele engordou 15% de sua massa. 

a)  Quantos quilogramas Bruno engordou? 

b)  Qual a massa de Bruno após ter engordado? 
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c)  De acordo com a tabela da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, Bruno se 

encontra em que situação após as férias? 

 
Figura 16  Situação problema 7. 

 

Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016) . 

 

Conforme os resultados apresentados nessa questão (onde os alunos deveriam calcular 

o IMC, porcentagem e massa, comparando valores) houve no GE um número de acertos de 

83,7%. Acredita-se que esse aumento de respostas assertivas tenha sido significativo ao 

comparar com os resultados do GC, que acertou apenas 15,1% na mesma questão. Houve uma 

diferença de 79% no número de acertos para essa questão.  

5) Analise o que Roberto está dizendo:  

 

Figura 17  Situação problema 8. 

 
Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016) . 

 

No item acima, os alunos acertaram 87,3% em um problema de divisão em partes 

proporcionais. Esse resultado mostrou que houve uma aprendizagem significativa do conteúdo. 

No GC obteve-se um índice de 29,7% de acertos, um avanço bem menor do que os índices 

apresentados no GE, com uma diferença de 57,6% para acertos nesse Grupo. 
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Após a aplicação do O.A com a sequência didática acima, o resultado alcançado com 

base na comparação do pré-teste e o pós-teste, apontou um acréscimo significativo em relação 

ao entendimento de razão e suas representações nas situações problemas explorados. 

Nesta pesquisa de realizar um trabalho com exploração de outras situações problemas 

envolvendo razões e proporções, realizaram-se outras aulas e outro teste nos dois Grupos em 5 

questões, cujos resultados foram: 

 

Quadro 8  Pós-O.A. - Grupo Experimental (GE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

O quadro acima mostra os resultados do GE, após a utilização do OA, pelos alunos. A 

questão 4 teve o maior percentual de acerto atingindo o percentual de 98,3%, convergindo para 

que a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação se relaciona com um 

aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, se junta um conhecimento já 

existente e se transforma em um novo conhecimento (AUSUBEL, 2003). 

 
Figura 18  Gráfico de Análise de acertos- (GE): Pós-O.A., Panorama geral. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

93,8%

6,2%

Acerto Erro

Situações problemas Acertos Erros 

1 a) 87,3% 12,7% 

1 b) 87,3% 12,7% 

2 a) 93,1% 69% 

3 a) 98,1% 1,9% 

3 b) 98,1% 1,9% 

4 98,3%  1,7% 
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Neste outro gráfico, mostramos por outra perspectiva os acertos dos alunos após a 

utilização do OA, que ficou em torno de 93,8%, consideramos que houve um avanço 

significativa desde o pré-teste, apenas houve 6,2% de erros das questões propostas. 

 

Quadro 9 Pós teste 02 Grupo Controle  (GC) 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2021) 

 
 

O quadro acima mostra a evolução do GC, no pós-teste em relação ao pré-teste, podemos 

perceber que houve uma evolução em relação à sondagem inicial, a questão que teve mais 

acertos foi a 2a), com um percentual de 36,1%, já as que obtiveram mais erros foram as questões   

3a) e 3b), com um resultado de 86,3%. 

 

Figura 19  Gráfico de Análise de acertos- (GC): Pós-teste 02, Panorama geral. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 
O gráfico pizza nos proporciona ter uma visão por outro ângulo do resultado dos alunos 

em relação ao pós-teste, percebemos que o total de acerto ficou em 29% e o de erro em 71%. 

Neste teste o conteúdo explorado foi trabalhado em cada aula e no material do OA ao 

GE.  

29%

71%

Acerto Erro

Situações problemas Acertos Erros 

1 a) 28,2% 71,8% 

1 b) 28,2% 71,8% 

2 a) 36,1% 63,9% 

3 a) 13,7%  86,3% 

3 b) 13,7% 86,3% 

4 37,8% 62,2% 



73

 

 

01) O resultado de Paula em uma avaliação de 50 questões é o seguinte:  

questões 

  

 

 

Figura 20  Situação problema 9. 
 

 
www.istockphoto.com/br/vetor/c%C3%A9rebro-de-pensamento-gm455589453-17728906 

 
 

a) Quantas questões Paula errou? 

b) Calcule a razão do número de questões certas para o número de questões erradas. 

Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016).   

Na questão acima o aluno deveria representar, na forma de razão, o número de questões 

certas e erradas com a porcentagem de acertos das questões. O GE obteve 87,3% de acertos 

enquanto o GC acertou 28,2% da mesma pergunta. Nota-se que houve uma diferença positiva 

de 59,1% para o GE em relação à questão acima. 

02)Um par de patins custa R$ 50,00 para ser fabricado. Seu preço de venda foi apresentado no 

anúncio a seguir. Determine a razão entre o lucro e o preço de venda. Explique o que isso 

significa. 

Figura 21  Situação problema 10.

 

Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016) . 
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Na situação problema acima, o aluno deveria representar na forma de fração o lucro que 

aparecia em forma de porcentagem. Considera-se o resultado satisfatório para o GE na 

resolução dessa atividade, pois apesar de todas as dificuldades inicialmente encontradas no 

primeiro teste, após o uso do OA resolveram o mesmo tipo de questões com mais assertividade 

O GE acertou 93,1% e o GC acertou 36,1%.  A diferença na análise dos índices de um 

Grupo para outro foi de 57% para mais no GE. 

3) Marcela foi ao supermercado comprar barras de chocolate. Veja o anúncio do preço ao lado. 
 

Figura 22  Situação problema 11. 

 
Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016). 

 

a) Preencha o quadro apresentado abaixo: 

 

Quadro 10-Situação problema 11 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

b) A quantidade de barras de chocolate e o preço pago por elas são grandezas direta ou 

inversamente proporcionais? Justifique sua resposta. 

 

              A situação acima envolvia grandezas diretamente proporcionais e regra de três. O GE, 

conforme tabelas e gráficos apresentados acima, resolveu com um número de assertividade 

importante: 98,1%.  A mesma questão apresentada ao GC obteve um baixo índice de acertos, 

13,7%, o que mostra uma diferença de 84,4% a mais de acertos para o GE.  
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A última situação problema deste teste está a apresentada abaixo: 

05) Duas engrenagens estão acopladas de acordo com a figura. A engrenagem I possui 36 dentes 

e movimenta a engrenagem II, de 48 dentes. Se a engrenagem I executa 100 voltas, a 

engrenagem II executará: 

 

 
Figura 23  Situação problema 12. 

 
 

Fonte: Adaptado de Caderno de Atividades Saber e Fazer 8º ano- Rede Pitágoras (2016) . 
 

 

Na situação problema acima, o GE acertou 96,8%. A questão envolvia grandezas 

inversamente proporcionais. Junto a essa informação, o GC obteve uma assertividade de 38,1%. 

Para as informações acima há uma diferença de 58,7% de acertos para o GE. Abaixo um gráfico 

comparativo com análise do pós teste no GC e GE. 

 

Figura 24  Panorama Geral- Grupo GE e GC: Comparação Pós-teste. 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Diante do exposto, percebe-se que o Grupo Experimental, no qual houve aplicação de 

uma tecnologia aliada a situações interativas, houve melhor desenvolvimento de ensino e 

aprendizagem.  

Quanto ao OA Equilibrando Proporções, Ramos e Lavor (2021) pontuam que este é 

interativo e autônomo, pois o discente pode inserir as respostas às questões e alterar, ocorrendo 

um incentivo a iniciativa e tomada de decisões. Estes fatos de interatividade e autonomia foram 

observados quando o AO foi utilizado na Sequência didática com o Grupo Experiemntal que 

obteve melhores resultados quando compados ao Grupo de Controle.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
......Meu amor, disciplina é liberdade 

Compaixão é fortaleza 

Ter bondade é ter coragem...  

(RUSSO, RENATO, 1989) 

 

Chegando ao final do estudo, direcionado ao ensino de Matemática mediado por 

tecnologia com alunos de turmas de 8º ano,  podemos contemplar que a caminhada foi longa e 

acompanhada de muito aprendizado para a bagagem. Durante esse percurso pudemos 

compreender que a educação é um campo com muitas nuances e possibilidades, o que nos deixa 

com a sensação de ter concluído apenas uma etapa ou fase e vislumbrando ainda um grande 

leque de possibilidades futuras. 

Normalmente, quando em uma etapa de conclusão de um trabalho de pesquisa,  são 

comuns muitas reflexões que são inerentes a esse momento, fazendo-se necessária uma 

compilação das conclusões a que se chegaram com o estudo. Também em alguns momentos 

deparamo-nos com incertezas, dúvidas onde há uma sensação de desolação em meio a bloqueios 

cognitivos temporários, que surgem eventualmente devido ao estresse e ao aspecto da pesquisa, 

pois normalmente no mestrado realiza-se  uma investigação com proporções mais elaboradas e 

que exige muito dos pesquisadores em todos os sentidos. Nesse momento, ficar recluso, 

mergulhado em meio a um emaranhado de dados e evidências que precisam ser codificados e 

decodificados, dependendo do que seja exposto para os pesquisadores, pode ser intimidador. 

Em suma, é um trabalho solitário e complexo. 

Evidencia-se ainda que as ideias normalmente surgem na mente, mas é necessário tempo 

para compreender e as maturar de forma precisa para não chegar a pensamentos errados ou 

precipitados em relação a interpretação dos dados.  É necessário lançar mão de uma visão  

humanizada sobre as partes e o todo, pois na parte está apenas um fragmento da percepção e no 

integral está a verdadeira essência do que foi encontrado com a pesquisa. Aqui o compromisso 

na condição de investigadores é chegar o mais perto possível de evidências comprováveis diante 

dos instrumentos elencados no processo de construção que estamos realizando, pois, por outro 

lado, estamos trabalhando com educação. Qualquer coisa que envolva pessoas sempre é 

passível de mudanças de opinião para evoluir gradualmente e  melhorar a forma de ensinar e 

aprender, nesse caso a Matemática. 

Quanto aos objetivos do estudo consideramos que foram alcançados por conta da 
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revisão teórica e da metodologia que foi adotada para conduzir a investigação com os alunos 

elencados previamente.  

Os achados da pesquisa se evidenciam e permitem visualizar que as estratégias 

desenvolvidas na sequencia didática, mediada por uma tecnologia digital, oportunizou a 

compreensão dos conceitos de proporcionalidade para os alunos que fizeram parte do presente 

estudo. 

De acordo com os dados obtidos através dos procedimentos desenvolvidos remotamente 

durante as aulas realizadas pelo Google Meet, apresentação de vídeos motivacionais e 

pedagógicos e atividades através do Google Forms e o OA Equilibrando Proporções, 

manifestou-se um resultado apropriado para as estratégias especificas sobre o pensamento 

proporcional. 

Colocaremos o que encontramos de acordo com cada objetivo proposto para a pesquisa: 

1) Mapear a compreensão dos conceitos de relações de proporcionalidade em situações 

problemas e com a utilização de OA: 

Os educandos que tiveram a chance de participar do grupo experimental incorporaram 

em sua formação uma autonomia maior na aquisição de conhecimento, tiveram mais 

familiaridade com situações problemas que analisaram proporcionalidade, tiveram um olhar 

particular para o desafio definindo novas estratégias de resolução a partir de suas reflexões 

sobre os conceitos construídos. Os gráficos e quadros apresentados em porcentagem dos pós 

teste mostra a melhora do aprendizado do grupo experimental em relação ao grupo controle. 

Nesta pesquisa, algumas contribuições precisam estar evidenciadas aos alunos que 

participaram da mediação com o estudo do pensamento proporcional ao se tratar da 

proporcionalidade, com o uso do OA Equilibrando Proporções. 

2) Verificar se ao utilizar o OA, acontecerá a compreensão dos conceitos de relação de 

proporcionalidade e a organização dos conhecimentos e abstrações que são próprias dos 

assuntos a serem estudados: 

É importante ressaltar que foi possível evoluir na compreensão do conceito de 

proporcionalidade. A representação de razão e proporcionalidade foram identificadas e 

compreendidas pelo conjunto de situações propostas cuja resolução resultou em uma ou várias 

multiplicações, ou divisões, com o conjunto de conceitos que permitiram a análise dessas 

situações apresentadas. 

É necessário, para compreensão deste conceito, um conjunto de situações cujo comando 

implica em uma diversidade de conceitos, procedimentos significações em estreita conexão. 

Durante todo o processo de mediação nos encontros pelo Google Meet com os alunos foi 
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possível constatar a relevância das situações exploradas, a operacionalidade das situações 

propostas e o conjunto de meios de linguagem que oportunizaram a representação simbólica do 

conceito, suas propriedades, e os caminhos de tratamento. 

3) Identificar a contribuição do OA para auxiliar a compreensão do conceito de 

proporcionalidade nas situações problema: 

Os alunos demonstraram motivados, participativos, curiosos e atentos durante o 

processo de aprendizagem do conteúdo, manifestando interesse a partir das perguntas, análises, 

conclusões, reorganizando estratégias, refletindo, compreendendo o significado de cada 

situação problema.  

O uso do recurso tecnológico o OA Equilibrando Proporções proporcionou significado 

ao conteúdo e possibilitou uma sequência didática ao ensino da proporcionalidade. O OA possui 

as representações (variação e desenho das grandezas) como um ponto forte a auxiliar na 

compreensão do pensamento proporcional, o mesmo proporciona aprendizagem intuitiva do 

conteúdo, pois as funções se completam no seu significado, favorecendo o aluno a avançar de 

uma situação problema a outra sem longos obstáculos.  

Após o relato do percurso e das contribuições e das limitações da pesquisa, confia-se 

que os objetivos propostos foram alcançados de modo que geraram perspectivas para o estudo 

da proporcionalidade, possibilitando a exploração do OA, conforme as observações feitas 

durante as intervenções. Em frente do que foi debatido, acredita-se que seja possível ampliar 

este estudo para trabalhar outros conteúdos destinados a assimilar os conceitos a que se dispõe.  

Portanto, entende-se a existência de outros pontos que não foi possível ser vistos no 

amplo campo da proporcionalidade devido ao tempo e condições do momento por estar sendo 

ministrado aulas no ensino remoto e à necessidade de atender aos objetivos traçados 

inicialmente na pesquisa, porém podem ser alvo de outros estudos que possa ajudar, como 

referência na prática pedagógica da pesquisadora, adequados à realidade e à necessidade da sala 

de aula. Com isso, é possível integrar novas metodologias que possam preencher as lacunas que 

impossibilitam o entendimento dos conceitos e não oferecem importância nem significado para 

o educando. 

 Sendo assim, o professor pesquisador envolvido nesta pesquisa um sentido de 

confirmar suas convicções quanto à importância do estudo de base dos conceitos matemáticos, 

vivenciados em sala de aula e no cotidiano de cada um. Este percurso colabora na construção 

da autonomia do aluno na busca do conhecimento, na reflexão da prática do educador, 

aperfeiçoando e confiando cada vez mais na capacidade de transformação da educação na vida 

dos alunos e no desempenho de sua função.   



80

 

 

Compreende-se que os achados da pesquisa funcionam como o ponto de chegada para 

novas reflexões em relação a outros horizontes que podem ser explorados no futuro. Chegando 

até aqui, os resultados também apontam para uma nova direção ou sentido, pois a pesquisa que 

ora está chegando ao fim ou ao início foi realizada com alunos do 8º ano dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental, o que é possível ser replicada para outras turmas dependendo do foco de 

quem vai conduzir a investigação voltada para uma aprendizagem ausuberiana significativa. 

 Para uma pesquisa futura pretende-se realizar um estudo focado no pensamento 

proporcional dos alunos do Ensino Médio, que terá outra abordagem metodológica e com 

certeza instrumentos de pesquisas diferentes ou adaptados, esse será um estudo que pode ser de 

interesse em um futuro próximo. 

Para os professores de Matemática e pesquisadores, é necessário e deve ser investido 

um pouco mais em pesquisas em sala de aula, com seus próprios alunos, investiguem as suas 

práticas docentes, como seus alunos estão aprendendo, o que pode melhorar ou atrapalhar a 

aprendizagem, o uso de novas técnicas e metodologias que podem ressignificar o ensino de 

Matemática é de muita importância para que possa acontecer a emancipação humana e a 

formação de cidadãos conscientes e humanizados em nossa sociedade, é necessário ainda que 

os professores sejam conscientes disso, que todo processo de ensino e aprendizagem passa por 

suas mãos, e no mínimo o docente poderá fazer toda diferença na formação humana dos 

estudantes. 

A oportunidade de realizar uma investigação abre os horizontes e possibilidades, 

aumentando assim a visão pedagógica e promovendo um olhar diferenciado do particular para 

o todo, pois durante a pesquisa é possível perceber, através utilização de novas tecnologias e 

aplicações no cotidiano escolar, particularidades que são provenientes da visão de mundo do 

pesquisador, causando uma reflexão sobre o planejamento e na prática do processo de ensino 

aprendizagem. 
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